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Van het bestuur ...

Voor het eerst in de clubgeschiedenis een bewaarnummer! Het liefst willen wij dat deze He-
lioscoop het hele jaar naast of bovenop de TV-gids ligt op de salontafel. 

In dit nummer vind je data van alle activiteiten die we dit nieuwe seizoen gaan beleven. We 
waren al een bruisende vereniging maar nu gaan echt de kroonkurken eraf. Verder natuur-
lijk informatie over de teamsamenstellingen, de trainingstijden, het competitieschema, de 
diverse commissies, enzovoorts ..

De nieuwe leden heten wij hierbij van harte welkom. Of het nou gaat om nieuwe wedstrijd-
sporters of KombiFitters, jong of oud, allemaal van harte welkom bij familie Helios. 

Onze sportieve ambities zijn zoals altijd torenhoog. Wij willen met elk team zo goed moge-
lijk presteren. Natuurlijk worden niet alle teams kampioen maar als we aan het einde van 
het seizoen kunnen terugzien op een fantastisch speeljaar dan hebben wij onze sportieve 
ambities ruimschoots gehaald. De sfeer zal er zeker niet minder om zijn als het een keertje 
tegen zit.

Van onze selectie, onder leiding van nieuwbakken hoofdtrainer Michael Fritzen, hopen wij 
natuurlijk heerlijk te mogen genieten. Michael gaat altijd uit van de eigen kracht en zal te-
gen iedere tegenstander het spel willen dicteren. Wij hebben er vertrouwen in en hopen op 
veel publiek langs de lijn!

Dit jaar gaan we veel activiteiten ontplooien. Meer dan andere jaren. Van het Foute Feest 
tot “Oud & Nieuw”, van het Keeztoernooi tot het jeugdkamp, van klaverjassen tot winter-
barbecue … voor iedereen zal dit seizoen bol staan van de activiteiten. Dit kunnen wij 
doen omdat wij trots mogen zijn op al die vrijwilligers binnen onze vereniging. Met elkaar 
voor elkaar! Veel leesplezier!
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Datum Activiteit* Extra informatie

1 september (za) Bert Koopman Cup Inclusief barbecue
2 september (zo) Kick-off training jeugd Inclusief clinics op strand en veld
8 september (za) Teamfoto & start competitie Foto’s bij het eerste thuisweekend
12 september (wo) ALV Ledenvergadering
7 oktober (zo) Schoolkorfbal Inclusief disco voor jeugd
27 oktober (za) Het Foute Feest (18+)
10 november (za) GPS tocht voor de jeugd
18 november (zo) Bierproeverij
.. dec/nov Sinterklaasfeest Wordt per team geregeld
15 december (za) Gala Vanaf C-jeugd
31 december (ma) Oud & nieuw Feest & vuurwerk bij de kantine
1 januari (di) Nieuwjaarsreceptie
19 januari (za) Keeztoernooi
26 januari (za) Winterbarbecue
.. februari () GIGA kangoeroedag Precieze datum nog niet bekend
16 februari (za) Ik hou van Helios (Holland)
15 maart (za) Filmavond voor de jeugd
6 april (za) Après-zaal feest (18+) Thema: Tropical
13 april (za) Zaalfinale korfballeague Kantine open!
11 mei (za) Vrijwilligersdag
30 mei (do) Legends toernooi Hemelvaartsdag
8 juni (za) ONDO (18+) Pinkstertoernooi
22 juni (za) Afsluitingsdag Vierkamp-toernooi
29/30 juni (za/zo) Jeugdkamp

Activiteitenkalender

* Lijkt het je leuk om eenmalig te helpen bij het organiseren van een activiteit? Neem dan 
contact op met de Activiteitencommissie via Brechje, Micha of Nadine!
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Competitieschema

Speelweekenden 2018-2019Speelweekenden 2018-2019Speelweekenden 2018-2019Speelweekenden 2018-2019

Veld 1e helft Zaal 1e helft Zaal 2e helft Veld 2e helft

8 september 24 november 2 februari 20 april
15 september* 1 december 9 februari 11 mei*
22 september 8 december 16 februari 18 mei
29 september* 15 december 9 maart 25 mei*
6 oktober 12 januari 16 maart 1 juni
13 oktober* 19 januari 23 maart 15 juni*
20 oktober 26 januari 30 maart
27 oktober*
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Klaverjassen seizoen 2018 - 2019 (aanvang 20:00)Klaverjassen seizoen 2018 - 2019 (aanvang 20:00)Klaverjassen seizoen 2018 - 2019 (aanvang 20:00)Klaverjassen seizoen 2018 - 2019 (aanvang 20:00)

7 september 9 november 1 februari 26 april
28 september 30 november 22 februari 17 mei
19 oktober 21 december 15 maart

11 januari 5 april

*Dit seizoen gaan we proberen om bij bijna alle thuiswedstrijden een warme maaltijd te be-
reiden. Ideaal als je net hard gesport hebt, of een intensieve wedstrijd gekeken hebt, maar 
vooral erg gezellig! Je kunt je hiervoor via het formulier op de website opgeven.



TC

De TC is voor de senioren-teams verantwoordelijk voor teamindelingen, het aanstellen van 
trainers en het in goede banen leiden van de competitie. Hoewel we via verschillende kana-
len al het een en ander hebben gecommuniceerd over komend seizoen, willen we ook via  
deze weg vanuit de TC een inkijkje geven naar het komende jaar.

Komend jaar gaan we weer met 3 teams van start. De selectie komt in de wedstrijdsport 
uit en een 3de team in de breedte sport. Voor nu zien de teams er als volgt uit.

 

Selectie 1 & 2Selectie 1 & 2

Trainers: Michael en RutgerTrainers: Michael en Rutger
Coach: Michael en RutgerCoach: Michael en Rutger

Heren Dames

Job Schoordijk Kimberly Gerssen
Jochem van der Meer Nadine Oudejans
Simon van der Meer Kelly Tobi
Wim Schoorl Marije Wendt
Yamani Bunsee Sabine Wendt
Menno de Boer Linda de Graaf
Remco de Boer Karin Koopman
Akasha Wilms Brechje Singerling
Frank Brakenhoff Ilse Glorie
Rutger Hierck
Michiel Hierck

Start trainingen: dinsdag 14 augustusStart trainingen: dinsdag 14 augustus

Dinsdag Donderdag

20:30 - 22:00 20:30 - 22:00
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DerdeDerde

Trainers: VacantTrainers: Vacant
Coach: VacantCoach: Vacant

Heren Dames

Koen Willems Natasja Mooij
Edwin Anderton Karen Koper
Thijs van Herpen
Micha van Buuren

Start trainingen: dinsdag 28 augustusStart trainingen: dinsdag 28 augustus

Dinsdag Donderdag

20:00 - 21:00 20:00 - 21:00

Hoewel de bezetting in het derde nu minimaal is, denken we dit op te kunnen vangen door 
aanvulling vanuit de selectie, junioren die kunnen invallen en een groep mensen die willen 
invallen. Ook is het werven van nieuwe leden natuurlijk erg belangrijk. Helaas hebben we 
nog geen trainer gevonden voor dit team. Ben of ken je iemand die hier wel oren naar 
heeft? Laat het ons dan weten!

KombiFitKombiFit

Trainers: Rob ReijnierseTrainers: Rob Reijnierse

Start trainingen: dinsdag 21 augustusStart trainingen: dinsdag 21 augustus

Dinsdag Donderdag

19:30 - 20:30

KombiFit (30+) is een wekelijks uurtje lekker bewegen in een ontspannen sfeer, onder lei-
ding van een trainer, waar het accent ligt op plezier en bewegen met als basis een beetje 
korfbal. Het niveau van de sport- en beweegactiviteiten wordt aangepast aan de deelne-
mers. Voor ieder wat wils dus! Sluit gerust aan als het je leuk lijkt.
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Hét adres voor mobiele telefonie en tablets, zowel nieuw als gebruikt. Specialist in 
snelle en vakkundige reparaties. Gebroken glas, waterschade, virussen? Geen 
probleem voor Reza Repair. Ook een groot assortiment aan accessoires is in de 
winkel te vinden. Neem een kijkje op www.rezarepair.nl. Of beter nog: ga eens langs 
in winkelcentrum Geesterduin!

Hét adres voor mobiele telefonie en tablets, zowel nieuw als gebruikt. Specialist in 
snelle en vakkundige reparaties. Gebroken glas, waterschade, virussen? Geen 
probleem voor Reza Repair. Ook een groot assortiment aan accessoires is in de 
winkel te vinden. Neem een kijkje op www.rezarepair.nl. Of beter nog: ga eens langs 
in winkelcentrum Geesterduin!

Hét adres voor mobiele telefonie en tablets, zowel nieuw als gebruikt. Specialist in 
snelle en vakkundige reparaties. Gebroken glas, waterschade, virussen? Geen 
probleem voor Reza Repair. Ook een groot assortiment aan accessoires is in de 
winkel te vinden. Neem een kijkje op www.rezarepair.nl. Of beter nog: ga eens langs 
in winkelcentrum Geesterduin!

Wonen, verzekeren, hypotheken: álle 
specialismen in huis! Zowel 
particuliere als zakelijke klanten zijn bij 
HVMS aan het juiste adres. Er is geen 
vraag op het gebied van aan- of 
verkoop van woningen, 
vastgoedbeheer, verzekeren of 
hypotheken waarmee het deskundige 
team van HVMS u niet kan helpen.

Bouwmarkt Multimate neemt graag 
de tijd voor haar klanten. Wat kan 
Multimate voor jou betekenen? Je 
klus wordt ook nog eens stukken 
leuker met de speciale acties. Zo 
biedt Multimate niet alleen vakkundig 
maatwerk en de beste producten, 
maar ook de beste deals!

Bekend in Castricum en omstreken. 
Voor een Turkse specialiteit ga je 
langs bij Mekan aan de Dorpsstraat 
26. Geen zin om op de fiets te 
stappen? Bellen en laten bezorgen 
kan ook! Zie hun website voor de 
uitgebreide menukaart.

Intersport Veldhuis is dé sportwinkel in 
Beverwijk met een ruime keuze in 
sterke A-merken en exclusieve 
merken. Intersport Veldhuis is bij 
uitstek de specialist in o.a. voetbal, 
korfbal, hockey, fitness, tennis, 
running, wandelen, zwemmen en 
indoor.

Schoffies is de bekende 
kinderschoenenwinkel van Castricum 
en omstreken. Kom eens kijken in de 
winkel aan de Dorpsstraat 47 voor 
een ruim assortiment aan 
kwaliteitskinderschoenen. Schoffies 
heeft voor ieder kind de perfecte 
schoen van de grootste en populairste 
merken.

Coaching voor zowel particulieren als 
voor bedrijven. Meer inzicht in en 
bewustwording van jezelf krijgen? 
Meer balans vinden in wat je doet en 
persoonlijke doelen bereiken?

Accountantskantoor uit Uitgeest dat 
zich richt op ondernemingen in het 
MKB. Bij Deijle en Veldt kunt u terecht 
voor alle vragen op het gebied van 
accountancy, fiscale- en 
bedrijfseconomische kwesties. Deijle 
en Veldt werkt met gecertificeerde 
accountants en belastingadviseurs, 
aangevuld met een team enthousiaste 
en goed geschoolde medewerkers.



JTC

Hieronder staan de indelingen voor de teams en de trainingstijden van de veldtrainingen. 
Het heeft ons veel moeite gekost om voldoende trainers te vinden. Nog niet alles is dus in-
gevuld. Belangrijk voor de junioren is dat ze op 1 september de Bert Koopman Cup heb-
ben. Het jaarlijkse toernooi van de vereniging. Op zondag 2 september is er een Kick-off 
training voor alle jeugd waarover verderop meer informatie.

Let op: zaterdag 1 september is de Bert Koopman Cup voor de junioren bij Helios op het 
veld. Na de Bert Koopman Cup worden de teams bekend. We selecteren waarbij we reke-
ning houden met inzet, trainingsopkomst, kwaliteit en combinaties.

Selectie ASelectie A

Trainers: Frank, Kim, MennoTrainers: Frank, Kim, Menno
Coach: VacantCoach: Vacant

Heren Dames

Bart Rijnbout Michelle Bontje
Dion de Visser Julia Koppelaar
Jochem Lambriks Ester de Jongh
Arthur Wiggers Amber van Zilt
Knud van der Kolk Zoë Shepley
Maarten Koper Sylke Kabel
Vigo Miedema Meike Dekker
Mitchell van Ewijk Caitlin Boersen
Nils Lute
Jippe Veldt
Richard van Zilt
Jelle Ubachs

Start trainingen: donderdag 23 augustusStart trainingen: donderdag 23 augustus

Dinsdag Donderdag

19:30 - 20:30 19:30 - 20:30
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B1B1

Trainers: Wim, Remco, BrechjeTrainers: Wim, Remco, Brechje
Coach: Caroline en WimCoach: Caroline en Wim
Start trainingen: donderdag 30 augustusStart trainingen: donderdag 30 augustus

Heren Dames

Melle Boon Maureen Drost
Jirre Inja Maud de Zeeuw
Jaap van Uitert Maud Lambriks
Thom Koper Carolijn Grendelman
Thijs de Zeeuw Noor Meijer

Start trainingen: donderdag 30 augustusStart trainingen: donderdag 30 augustus

Dinsdag Donderdag

19:30 - 20:30 19:30 - 20:30

C1C1

Trainers: Mitchell, Bart en VigoTrainers: Mitchell, Bart en Vigo
Coach: Mitchell, Bart en VigoCoach: Mitchell, Bart en Vigo
Start trainingen: donderdag 30 augustusStart trainingen: donderdag 30 augustus

Heren Dames

Farjad Onderwater Anna Rijnbout
Nick Drost Amy Inja
Flynn Wiersma Tessa Boorsma
Delano Heuberger Dana Brakenhoff
Fabian Sewalt Isabel Huisman
Luca Hierck Isabel Hierck
Thijs Kaaijk Isa van der Laan

Start trainingen: donderdag 30 augustusStart trainingen: donderdag 30 augustus

Dinsdag Donderdag

18:30 - 19:30 18:30 - 19:30
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E1E1

Trainers: Renee en MaartenTrainers: Renee en Maarten
Coach: Renee en MaartenCoach: Renee en Maarten
Start trainingen: donderdag 30 augustusStart trainingen: donderdag 30 augustus

Heren Dames

Stijn Hierck
Tygo de Boer
Quentin Hierck
Tom Minnebo

Start trainingen: donderdag 30 augustusStart trainingen: donderdag 30 augustus

Dinsdag Donderdag

18:00 - 19:00

Kangoeroe Klup (4-6 jaar)

Trainers: Maureen, Michelle en Maud

Start trainingen: woensdag 5 september

Woensdag

16:45 - 17:30

De kangoeroe Klup staat voor samen spelen en sporten met anderen bij korfbalvereniging 
Helios. We doen samen activiteiten met en zonder bal. Goed voor de motoriek en het leren 
samen spelen! De kangoeroeklup is voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Kom jij ook? 
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Kick-off training Jeugd

Zondag 2 september gaat de jeugd het jaar goed starten! Er wordt namelijk voor de hele 
jeugd een kick-off training georganiseerd door onze eigen Renée. Ze gebruikt dit als op-
dracht voor haar opleiding en als bestuur zijn we hier ontzettend blij mee, want de jeugd is 
namelijk de toekomst! Hieronder vertelt Renée iets meer over de dag.

Op deze dag worden er 2 clinics gegeven: één op het veld bij Helios en 
één op het strand door onze eigen selectie! Verder zijn alle vrienden en 
vriendinnen van harte welkom!

De dag begint om 10:30. De jeugd wordt in twee groepen verdeeld: C/E 
en A/B. De eerste groep begint op het strand en de tweede groep begint 
op het veld. Om 12:00 is er voor iedereen een lunch in de kantine. Hierna 

wisselen de groepen om: de A en de B gaan naar het strand en de D en de E blijven op het 
veld. Rond 14:30 is de dag afgelopen.

Om deze dag soepel te laten verlopen is er wel nog wat hulp nodig. Om de C en E jeugd 
van en naar het strand te begeleiden op de fiets zijn er een paar ouders nodig. Wil je ons 
hierbij helpen? Graag! Neem dan contact met mij op via 06 - 20 80 12 84.

Kun je niet meedoen met deze kick-off training? Dat is jammer! Laat het dan wel graag 
even weten aan de trainer, zodat we weten hoeveel mensen er komen. Wil je een vriend of 
vriendin meenemen? Dat mag natuurlijk! Stuur een WhatsApp-bericht naar jouw trainer om 
je vrienden en vriendinnen aan te melden, maar doe dit wel voor 31 augustus.
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Informatie voor ouders

In het vorige hoofdstuk heeft u kunnen lezen in welk team uw kind is ingedeeld. Ook ziet u 
wanneer de trainingen weer beginnen en wat de trainingstijden voor het veld zijn. Voorin 
deze bewaareditie van de Helioscoop kunt u de activiteitenkalender vinden. Ook ziet u het 
competitieschema, waar alle speelweekenden van dit seizoen in zijn opgenomen. Bij het 
hoofdstuk “Informatie voor Leden” vindt u bovendien belangrijk nieuws van de penning-
meester over de contributie-inning. Achterin vindt u een overzicht van alle commissies en 
wie u waarvoor kunt benaderen. U kunt uiteraard ook het contactformulier gebruiken op 
de website.

Vervoer & shirts wassen

Zonder vervoer van jullie als ouders kan onze jeugd niet naar hun uitwedstrijden toe. Nor-
maliter maakt men hier onderling afspraken over en stelt men een rijschema op. Ditzelfde 
geldt voor het wassen van de shirts. Stuit dit op bezwaren van welke aard dan ook dan ho-
ren we dat graag en gaan we met elkaar op zoek naar een oplossing. Met elkaar komen 
we wel vooruit!

Vrijwilligerswerk

Uw kind is lid van KV Helios: de gezelligste korfbalvereniging uit de omgeving. Om dat zo 
te houden, zetten tientallen vrijwilligers zich elke week hard in om de club draaiende te hou-
den. We zijn erg blij dat we elke commissie bemand hebben, iets dat tegenwoordig niet 
vanzelfsprekend is voor een sportclub. De maatschappij verandert en door de individualise-
ring merk je dat de betrokkenheid onder druk staat. Wilt u meewerken aan het opbouwen 
en onderhouden van KV Helios als een veilige thuishaven en een fantastische leerplek voor 
uw kind? Loop dan gerust alle commissies in het overzicht achterin deze bewaareditie dan 
eens langs en bedenk waar u uw kwaliteiten het beste in kunt zetten. Heeft u iets gevon-
den? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website. Uw hulp 
wordt zeer gewaardeerd!
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KNKV Wedstrijdzaken app

De KNKV Wedstrijdzaken app wordt gebruikt voor alle zaken rondom de competitie. Met 
deze app kunt u op een overzichtelijke manier het programma, de standen en de uitslagen 
van uw kind volgen. U kunt zelfs een koppeling met de agenda op uw smartphone maken, 
zodat u. Per 2 juli is de nieuwste versie van deze app, met extra handige mogelijkheden, 
beschikbaar. Onder andere is aangepast dat jongeren onder de 16 jaar persoonlijke gege-
vens in de app niet meer zelf kunnen aanpassen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld pasfoto en 
telefoonnummer.

Vanwaar deze wijziging?

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Die 
stelt dat kinderen tot 16 jaar niet zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar 
willen zijn binnen een platform. En dit geldt dus ook voor de KNKV Wedstrijdzaken app.

Wilt u de persoonlijke gegevens van uw kind in de app wijzigen dan is dat natuurlijk wel 
mogelijk. U moet dan het e-mailadres van de ouders/voogd doorgeven aan de secretaris 
(Paul Wendt). Zodra hij het heeft aangepast in Sportlink, kunnen de ouders of voogd inlog-
gen en de gegevens aanpassen.

Teamuitje

Gezelligheid staat bij KV Helios voorop. Daarom hebben we in onze begroting een budget 
opgenomen waarmee we graag een bijdrage leveren aan ieder team voor het organiseren 
van een teamuitje. In de senioren wordt dit vaak door de spelers zelf gedaan, maar in de 
jeugd zijn we meer afhankelijk van de ouders. Heeft u (samen met een andere ouder) een 
leuk idee en ziet u het zitten om een teamuitje te organiseren? Neem dan contact met ons 
op, zodat we er een leuke dag van kunnen maken voor de kinderen!
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Informatie voor leden

In deze bewaareditie van de Helioscoop heb je de activiteitenkalender gezien en het com-
petitieschema gevonden. Ook zie je in welk team je zit. In dit hoofdstuk geven we je meer 
algemeen nieuws over dingen die spelen binnen de vereniging.

Spelregelbewijs

Veel korfballers beleven meer plezier aan het korfbal als de scheidsrechter goede kennis 
van de regels heeft. Dit geldt niet alleen voor de scheidsrechters in het wedstrijdkorfbal, 
maar zeker ook voor de arbiters in het breedte- en jeugdkorfbal. Maar ook andersom is het 
voor een scheidsrechter prettiger wanneer spelers, coaches en toeschouwers de regels 
kennen.

Om zoveel mogelijk leden op een zo leuk en eenvoudig mogelijke manier de regels te leren 
kennen heeft het KNKV het spelregelbewijs ontwikkeld. 13 Heliosleden hebben dit bewijs 
al gehaald, hoe zit dat met jou?

Voor senioren leden moet het papiertje binnen zijn op 1 september 2018. Junioren hebben 
tot 1 september 2019 de tijd en Aspiranten nog een jaar langer. Ga dus vandaag nog aan 
de slag! Op www.korfbalmasterz.nl kun je een account aanmaken met de inlogcodes die je 
via Karin hebt ontvangen. Heb je deze niet (meer), vraag ze dan bij Karin aan.

Ook wanneer je nog niet aan de beurt bent of geen spelend lid bent, maar wel je spelregel-
bewijs wilt halen kun je Karin vragen om inlog- en activatiecodes.

Op de website van Korfbalmasterz kun je eerst oefenen in 20 categorieën. Door een kijkje 
te nemen in de spelregels en de spelsituaties wordt het je al een beetje makkelijk gemaakt. 
Lukt het oefenen al goed, dan kun je het voor “het echie” doen. Je krijgt 5 levels van 10 
vragen waarbij je steeds iets meer vragen goed beantwoord moet hebben. Tenslotte komt 
de eindtoets van 20 vragen, waarvan er 16 goed moeten zijn. Je hebt hiervoor 3 pogingen, 
dus ga niet te snel naar het examen zonder te oefenen!

Bij voldoende animo zal een gezamenlijke oefenavond worden georganiseerd. Houd hier-
voor Facebook, Helioscoop en de website in de gaten.
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Algemene ledenvergadering

Dit jaar vindt de algemene ledenvergadering op woensdag 12 september plaats. Vorig 
jaar hadden we een goede opkomst en we hopen dat ook dit jaar zoveel mogelijk leden 
naar de ledenvergadering komen.

Vrijwilligerswerk

Je bent lid van KV Helios: de gezelligste korfbalvereniging uit de omgeving! Om dat zo te 
houden, zetten tientallen vrijwilligers zich elke week hard in om de club draaiende te hou-
den. We zijn erg blij dat we elke commissie bemand hebben, iets dat tegenwoordig niet 
vanzelfsprekend is voor een sportclub. De maatschappij verandert en door de individualise-
ring merk je dat de betrokkenheid onder druk staat. Loop daarom gerust alle commissies 
in het overzicht achterin deze bewaareditie dan eens langs en bedenk waar je jouw kwali-
teiten het beste in kunt zetten. Heb je iets gevonden? Neem dan contact met ons op via 
het contactformulier op de website. Je hulp wordt zeer gewaardeerd!

Oproep: verslagen!

We hopen natuurlijk dat iedereen komend seizoen leuke, spannende wedstrijden gaat spe-
len. Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de club op de hoogte kan blijven van alle 
teams, zou het ontzettend leuk zijn als er weer meer verslagen geschreven worden. Je kan 
hiervoor je verslag opsturen naar de redactie van de Helioscoop via het contactformulier 
op de website, maar je kan natuurlijk ook een leuke video opnemen!
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Nieuwe kledinglijn

Aan het eind van vorig seizoen heeft ons derde een grote primeur gekregen: ze mochten 
als eerste in de nieuwe kledinglijn spelen! Met Mekan als sponsor werden hun sportieve 
prestaties tot ongekende hoogtes geduwd en mochten ze zelfs nog even ruiken aan een 
kampioenswedstrijd.

Voor de rest van de teams gaan we vanaf dit seizoen langzaam alles overzetten. Veel 
teams spelen in relatief nieuwe shirts en kunnen voorlopig nog wel even door met de ‘ou-
de’ shirts. Het eerste en het tweede waren daarentegen wel al toe aan nieuwe kleding. 
Johan heeft de afgelopen maanden gelukkig spijkers met koppen geslagen met de 
sponsorcommissie! Met Reza Repair als trotse hoofdsponsor van ons vlaggenschip, is ons 
eerste volledig in het nieuw gestoken. Ook HVMS heeft een nieuw, 3-jarig contract 
afgesloten voor de sponsoring van het tweede. Daardoor kan het tweede in fonkelnieuwe 
shirts het seizoen beginnen!

Zodra de rest van de teams weer toe zijn aan nieuwe shirts, zal Nadine vanuit de kleding-
commissie er uiteraard zorg voor dragen dat ook die teams weer goed voor de dag komen 
met shirts van de nieuwe kledinglijn. Wil je graag een nieuw trainingspak, een tas, stoere 
sokken, een inschietshirt of een broekje/rokje van de nieuwe kledinglijn? Kijk dan nu alvast 
op de webshop, die te bereiken is met de button in de sidebar van onze website! Ook kun 
je een leuke KV Helios gym-/schoenentas bestellen voor slechts 4 euro.

Zijn er problemen met je kleding, omdat er iets stuk is gegaan of omdat tekst los laat? 
Laat het dan weten aan de kledingcommissie, zodat naar een passende oplossing gezocht 
kan worden.
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Grote Clubactie

Na een aantal jaren niet te hebben meegedaan doen we dit jaar wél weer mee! Met dit kor-
te berichtje laten we dat alvast bijtijds weten. 
 
De jaarlijkse Grote Club Actie is bij veel (ouders van) leden van Helios bekend. Voor KV He-
lios is deze landelijke actie, gecombineerd met een loterij waar hele mooie prijzen mee te 
winnen zijn, belangrijk om extra geld te genereren. Met dit geld kunnen we mooie attribu-
ten aanschaffen of jeugdactiviteiten organiseren waar anders moeilijk geld voor beschik-
baar te maken is. Na de zomervakantie gaan we alle jeugd- en seniorenleden én iedereen 
die Helios een warm hart toedraagt vragen om zoveel mogelijk loten te (ver)kopen. Een lot 
kost straks 3 euro, van ieder verkocht lot mag KV Helios maar liefst 2,40 euro houden! 
 
Omdat dit jaar de schoolvakanties laat zijn wordt het aan het begin van het nieuwe school-
jaar direct aanpakken. De lagere scholen starten weer op maandag 3 september en op za-
terdag 8 september hebben we het eerste korfbal-competitie-weekeinde al. Een week la-
ter start de verkoop van de loten voor deze Grote Club Actie ook nog eens. 
 
De lotenverkoop start dus op zaterdag 15 september 2018. De week ervoor worden al-
le verkoopboekjes aan iedereen uitgedeeld. Laten we er met z’n allen straks een groot suc-
ces van maken! Iedereen die mee doet krijgt een Helios gymtas en in de eerste Helioscoop 
van het nieuwe seizoen en dan gelijktijdig ook op de website volgt verdere informatie. 
 
Nadine, Karin en Johan
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Oud papier

Al jaren wordt er bij Helios oud papier ingezameld. Onwijs simpel, maar toch levert dat elk 
jaar een leuk bedrag op. Help je ook mee? Neem dan alle oude kranten, pakken papier en 
kartonnen dozen mee naar de training en gooi ze in de containers voor de kantine!

Bag2School

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellingen en verenigingen en 
keert per kilo een bedrag uit. Zo kun je geld inzamelen voor Helios en tegelijkertijd je ou-
de kleding eindelijk een keer weggooien!

Aan het begin van komend seizoen zullen de Bag2School zakken uitgedeeld worden. Wij 
zouden het erg op prijs stellen als jij je ook in wilt zetten voor onze actie door de zak te 
vullen met oude nog bruikbare kleding/textiel. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broe-
ken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een vol-
ledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden. Daarnaast vind je hier nog 
meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. 

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen 
voor export. Alle kleding die wordt ingezameld wordt verkocht aan importeurs en 
groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als 
kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie 
van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel.

Bag2School zal de kleding inzamelen op woensdag 19 september. Breng uw zakken daar-
om alstublieft op dinsdagavond 18 september naar KV Helios en help ons om samen een 
fantastische inzameling neer te zetten en een leuke bijdrage voor KV Helios te verdienen! 
Heb je nog vragen of opmerkingen, mail dan even naar kleding@kvhelios.nl!

Nadine
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Organogram KV Helios
Hieronder vind je de contactpersoon voor alle verschillende commissies. Zoek je contact 
met iemand, dan kun je altijd het contactformulier op de website invullen. Ook kun je via 
WhatsApp contact opnemen met de meeste contactpersonen.

BESTUURBESTUURBESTUUR

Voorzitter: Frank 06 - 10 46 10 57

Secretaris: Paul 06 - 87 73 88 89

Penningmeester: John 06 - 37 17 28 84

Overige bestuursleden: Nadine, Jochem & RutgerNadine, Jochem & Rutger

COMMISSIESCOMMISSIESCOMMISSIES

Wedstrijdsecretariaat Danielle

Technische commissie Rutger

Jochem, LaurensJochem, Laurens

Onderhoud Jan

Rob, BertRob, Bert

PR commissie Laurens

JochemJochem

Beheerscommissie Nel

Pim, Jan, Sabine, Wilma, NadinePim, Jan, Sabine, Wilma, Nadine

Ledenadministratie Paul

Jeugd technische commissie Frank

Mitchell, Niels, RenéeMitchell, Niels, Renée

Sponsorcommissie Johan

Activiteiten commissie Micha

Brechje, NadineBrechje, Nadine

Jeugdactiviteiten commissie Wim

Nora, Mariecke, Nicolette, Michelle, BartNora, Mariecke, Nicolette, Michelle, Bart

Kledingcoordinator Nadine

Website Jochem
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