Corona regels toeschouwers/rijders
Mogen sporters, stafleden of scheidsrechters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken
naar een andere training of wedstrijd?
Nee. Sporters, stafleden of scheidsrechters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien
als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.
Wie mogen wel aanwezig zijn in de sportaccommodatie?
Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij wedstrijden/trainingen
mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek.
Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te
laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer
toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.
Ik rijd mijn kind naar een wedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?
Bij uitwedstrijden van jeugdteams (t/m A-jeugd) vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij
vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. De regel is per
3 kinderen mag er 1 chauffeur meekomen.
Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij
worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Annulering – Jaarvergadering OMNI, voetbal en handbal
Op vrijdag 9 oktober stond de OMNI jaarvergadering gepland, in combinatie met de jaarvergadering voor de
voetbal en handbal. We waren al volop bezig met de voorbereidingen om deze vergadering zo coronaproof
mogelijk te kunnen laten plaatsvinden, maar naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen hebben we
als hoofdbestuur toch moeten besluiten om de jaarvergadering te laten vervallen. Hierin zijn drie zaken
belangrijk:
· De algemene jaarverslagen van de voetbal en handbal plaatsen we op onze websites. We delen de link
naar deze verslagen via de nieuwsbrieven en/of Facebook met de leden. (zie hieronder)
· Leden kunnen op afspraak inzage krijgen in het financiële jaarverslag van de vereniging. Je kunt hiervoor
contact opnemen met het bestuur.
· Binnen de OMNI vindt er dit seizoen een bestuurswisseling plaats. Penningmeester Anita Stuyt draagt het
stokje over aan Eva Waiboer. We zoeken natuurlijk naar een ander gepast moment om Anita in het
zonnetje te zetten en haar te bedanken.
Kortom, in 2020 geen jaarvergadering voor de OMNI, voetbal en handbal. Als je vragen of opmerkingen
hebt, kun je te allen tijde contact opnemen met één van de bestuursleden. Wij staan als bestuur, vooral in
deze gekke tijd, voor je klaar.

Training zaal
Na de herfstvakantie gaan we weer starten met de trainingen in de zaal. Hieronder vinden jullie de
trainingstijden. Voor de dinsdagen is er een apart schema, omdat we dan afwisselen met de volleybal. Ook
dit schema vind je hieronder.
Team
Senioren 1
Senioren 2
A-jeugd 1
B-jeugd 1
C-jeugd 1
D-jeugd 1
E-jeugd 1
E-jeugd 2
F-jeugd

Dag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag
Maandag
Maandag
Vrijdag

Tijd
zie schema
19.30-21.00
zie schema
zie schema
19.30-21.00
zie schema
18.30-19.30
zie schema
18.30-19.30
19.00-20.00
15.00-16.00
15.00-16.00
16.30-17.30

Trainer(s)
Piet Schouten
Piet Schouten
Piet Schouten
Piet Schouten
Piet Schouten
Piet Schouten
Piet Schouten
Marjolijn Bakker + Y vonne Feld
Piet Schouten
Ellen Feld + Sterre Bos + Amy Braas
Marloes van Diepen
Maartje Vlaar + Dewi Knijn
Isa Reddering

Trainingsoverzicht dinsdag - Dames 1, Dames 2, A-jeugd, B-jeugd, C-jeugd
Oktober
13
20
27
November
3
10
17
24
December
1
8
15
Januari
5
12
19
26
Februari
2
9
16
23
Maart
2
9
16
23

Hal
Koggenhal
Koggenhal
Koggenhal
Koggenhal
Koggenhal
Koggenhal
Koggenhal
Koggenhal
Koggenhal
Koggenhal
Koggenhal
Koggenhal
Gymzaal Spierdijk

SponsorKliks
Wij zijn aangesloten bij ‘SponsorKliks’. Als u via onze site
(www.rksvstgeorge-handbal.nl) iets bestelt bij bijvoorbeeld bol.com,
thuisbezorgd.nl, mediamarkt.nl, dan ontvangen wij hier een aantal
procent van. Altijd mooi meegenomen voor de club!
Spelregels Jeugd
We horen soms dat er wat onduidelijkheden zijn over bepaalde spelregels. Op deze site vinden
jullie flyers met uitleg en filmpjes.
https://www.handbal.nl/jeugdhandbal/
Club van 100
De Club van 100 is een mooi initiatief van mensen die St. George een warm hart toedragen.
Oud-leden, spelende leden/teams, vrienden, relaties en bedrijven kunnen St. George sponsoren
door € 50,00 per jaar beschikbaar te stellen voor, gezamenlijk te bepalen, projecten. Deze worden
bepaald door vooraf ingediende voorstellen van clubleden. Tijdens de jaarvergadering worden
deze voorstellen door de indieners gepresenteerd, waarna
er wordt gestemd en bij een meerderheid van de aanwezige
leden kunnen deze projecten worden gerealiseerd.
Eenieder die nog geen lid is van deze fantastische club willen
we vragen om na te denken tot toetreding: voor slechts € 50
per jaar help je onze sportclub en krijgt daar bovendien een
hele gezellige, goed verzorgde avond voor terug. Partners
kunnen voor € 25,00 lid worden.
Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen:
Jack Snoek: 06-54693321
Paul Feld: 06-23020267
Colinda Pronk-Smits: 06-81679709
Nicolet Kunst-Smit: 06-53416428
Wat heeft de club van 100 de afgelopen jaren allemaal gerealiseerd?
1997: Sta-tribune voetbal
1998: Dug outs handbal
1999: Alarm tenniskeet | Terras tennis
2000: Tenues scheidsrechters
2001: Terrasmeubilair tennis | Terrasverwarmers tennis
2004: Meubilair kantine | Defibrillator | Coachjassen
2005: 2 Picknicktafels | Kassa voor de keuken | Bijdrage voor 75-jarig bestaan voetbal |
Verplaatsbaar doel
2006: Logo op kantine | Dupliceermachine | Behandeltafel | Camping vriezer
2007: Kluisjes kantine | Computer voor tennis | Heggensnoeier met verlengstuk
2008: Coach jassen voetbal | Vlaggenmasters sportcomplex | Jeugdballen handbal
2009: Dug Outs voetbal | Tennislessen jeugd | Sorteermachine drukwerk
2010: Grote TV voor de Kantine | Tchouk-net voor de handbal
2011: Vlag voor Omni-vereniging | Nieuwe voetballen | Kinder-voetbaldoelen
2012: Demontabel elektronische scorebord voor de handbal | Zomerjacks voor begeleiders |
Koffiezetapparaat voor de kantine | Handdoekapparaat invalidentoilet | Luidspeakers voor buiten

| Verplaatsbaar voetbaldoel | Lijnentrekker | Magnetron voor de tenniskeet | 26 voetballen
2013: Gift voor het Sportspektakel i.v.m. 20-jarig bestaan | Keez-borden voor de maandelijkse
Keez-avonden in de kantine | Ontwikkeling nieuwe website voor de voetbal | Financiële
vergoeding voor de bouw van de tenniskantine | Nieuwe koffiebekers voor de kantine
2014: Computer in de kantine | Courtmaster (borstelmachine) voor baanonderhoud tennis |
voetballen Jeugd en Senioren | Brandwerende gordijnen in de kantine | Handdoekapparaat
kantine | Lichtmast B-veld voetbalveld | Nieuw pomp lijnentrekker voetbal | Markeringspluisjes
t.b.v lijnen trekken voetbal
2015: Stapelstoelen voor in de kantine | materialen t.b.v. renovatie van de oefenkooi (tennis)
2016: Doelnetten, handballen, renovatiematerialen bankjes voor handbal | terrasmeubilair tennis
| feesttent kantine | begeleidersstoeltjes voor naast de dugout voetbal
2017: schoonmaaktrolley kantine, begeleidersjassen hand- en voetbal, symbolische
kampioensbeker voor hand- en voetbal, vaatwasser tennis
2018: Lichtkrant kantine, ledverlichting kantine en kleedkamers, nieuwe tennisnetten, bijdrage
ledverlichting lichtmasten, beeldscherm/wegwijzer kleedkamers.
2019: Doeltjes F-Jeugd en trainingsballen handbal, laptop en bladzuiger tennis, elektrische
trimmer en rugspuit voetbal, welkomstbord/wegwijzer OMNI.

Rabo ClubSupport
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Rabo Clubactie! Vanaf 5 oktober kun je stemmen op RKSV
St.George, afdeling handbal! Ieder lid van de
Rabobank mag 5 stemmen uitbrengen,
maximaal 2 op 1 vereniging.
Hoe kun je stemmen?
Door in te loggen in de app of op de website
van Rabobank en via ‘Zelf regelen’ en
vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken
op Rabo ClubSupport.
Alvast bedankt!

Deen Sponsoractie
In augustus en september hebben we met elkaar 3 weken lang
munten gespaard voor de Deen Sponsoractie. Vanmiddag was de
uitreiking van de cheques. Bedankt allemaal voor het sparen!

Jaarverslag 2019-2020

We starten het seizoen met een nieuwe hoofdtrainer: Piet
Schouten. We zijn erg blij dat Piet bij ons is gekomen als
trainer en hij zal meerdere teams gaan trainen.

Voor de eerste thuiswedstrijd van dames 1 zijn de nieuwe tenues uitgereikt door ‘De
Partners van St.George’. Wij zijn erg blij met deze sponsoren en de meiden zien er weer
super uit in hun nieuwe tenues.
In september hebben we met de jeugdteams loten verkocht voor de Grote Clubactie. Er
zijn 450 loten verkocht. Een compliment voor de verkopers!
In oktober hebben wij van de Club van 100 nieuwe ballen en doelen voor de F-jeugd
gekregen. Super!

In november mochten onze E-jeugdteams meelopen met de dames van SEW. Wat een
leuke ervaring voor de meiden!

Op donderdag 12 december is er een Christmas Dinner Party georganiseerd voor de
selectie van de dames en heren in de kantine. Dit was een gezellige avond.
Op zondag 5 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsborrel in de kantine. Dit jaar was er
voorafgaand aan de receptie een Walking Football toernooi. De dames van de handbal
hebben hier ook aan meegedaan. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn Bianca Floris en
Joyce Laan in het zonnetje gezet als scheidsrechters van St.George die zelf geen lid zijn,
maar dit wel doen voor de club.
In maart kregen we te maken met het Coronavirus en is de competitie stil komen te
liggen. We hadden nog mooie activiteiten op de agenda staan, maar helaas kon dit
allemaal niet doorgaan.
Wel hebben onze leden gebruik mogen maken van de tennisbanen en in mei en juni is er
ook nog getraind op het handbalveld. Daarna zijn we de zomerstop ingegaan en in
augustus starten de trainingen weer.

In juli hebben we afscheid genomen van Nic Feld. Nic was een van de oprichters van de
club van 100 en hij was erelid van de handbal.
Dit was het jaarverslag van 2019-2020. We hopen dat we volgend jaar weer ‘gewoon’
kunnen handballen.

