
Start buitenseizoen buitenveld 
Ons nieuwe buitenveld op Groenoord is bijna
gereed. Op zaterdag 2 april om 16.00 uur wordt het
veld officieel geopend door de wethouder. 
We hopen dat jullie er dan allemaal bij zijn. 
Een officiële uitnodiging volgt nog.

Tot die tijd mag het buitenveld nog niet worden
betreden.
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Onze C1 toppers 

Versoepeling maatregelen
Wat fijn voor onze handbalsport dat de meeste
maatregelen zijn vervallen. We mogen weer spelen
met publiek en ook ouders kunnen weer komen kijken
naar de trainingen.

De vaste zitplaats en de mondkapjesplicht vervalt en
ook verdwijnt vanaf 25 februari het
coronatoegangsbewijs.

De laatste weken zijn er een heel aantal wedstrijden
afgelast omdat teams van onze club of de
tegenstander onvoldoende spelers beschikbaar
hadden ivm coronabesmettingen of
quarantaineverplichtingen. Laten we hopen dat we de
laatste wedstrijden van het zaalseizoen zo goed als
mogelijk kunnen spelen en afronden.

Verlengde ’zaal’ competitie
De zaalcompetitie wordt verlengd. Een heel aantal
wedstrijden zijn niet gespeeld omdat door de
coronamaatregelen de competite was stilgelegd.
Deze wedstrijden zijn nu alsnog ingepland en te
zien in de handbalapp. Anders dan de naam doet
vermoeden worden de wedstrijden wel buiten
gespeeld vanaf 2 april 2022. Met uitzondering van
DB1. Zij spelen topklasse en handballen daarom
binnen.

Narcissen
Op zaterdag 12 maart zet onze vereniging de
bloemetjes weer buiten. Of liever gezegd: de
narcissen;)) We gaan niet langs de deuren maar
verkopen de bloemen vanaf het binnenplein in het
Makado. We dragen ons clubshirt en/of trainingspak
zodat iedereen ons meteen herkent.

Verkopen aan je familie, vrienden en buren mag
natuurlijk altijd. Plaats hiervoor een bestelling via
sponsoring@handbalschagen.nl

De verkoopprijzen zijn:
1 voor € 1,75
2 voor € 3,50
3 voor € 5,25
4 voor € 6,25
8 voor € 12,50
10 voor € 15,00

Indeling narcissenactie
Zaterdag 12 maart op het grote plein in het Makado
verwachten we de volgende teams voor de verkoop

09.00 - 10.30  C1+F3
10.30 - 12.00  D1+E1+E2
12.00 - 13.30  D2+F1+F2
13.30 - 15.00  D3+E3

We gaan weer voor een superverkoop!



 

Blacklight Handbal
Eindelijk mogen we weer! De activiteitencommissie
heeft een leuke activiteit voor alle teams gepland op
zaterdag 26 maart!

Locatie: Spartahal
Aanvang: max 10 min voordat je team speelt
15.45 - 17.00 uur F1, F2, F3, E3
17.15 - 18.15 uur E1, E2, D3
18.30 - 19.30 uur D1, D2
19.45 - 20.45 uur C1, B1, B2
21.00 - 22.00 uur DS1, A1, GMix

Je sportoutfit versieren met blacklight accessoires,
schmink en nagellak mag natuurlijk altijd. 
Wij zorgen voor hesjes.

Vanaf 18.30 uur hebben we de 'oude' kantine
geopend zodat jullie voor of na de activiteit nog
gezellig kunnen bijkletsen met je eigen en andere
teams. Wij zorgen voor wat drinken en wat lekkers.

Kun je niet komen? Meld je dan af bij je coach.

Wij hebben er zin in!

Activiteitencommissie
Annemiek, Irene, Leoniek, Mirjam en Saskia
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Steun onze club!
AVIA Marees bestaat 100 jaar en daarom krijg je in
de maand MAART extra punten als je tankt met de
clubspaarpas: 1 liter = 1 punt (normaal 1 punt 
per 3 liter).

 Zo kunnen we extra punten sparen voor onze
verening! Iedere 100 punten is 2 euro waard.

In Schagen is een Avia tankstation gevestigd op de
Langedijkerweg 9.

Heb je nog geen pas, maar wil je wel meesparen?
Vraag ernaar bij je coach. 

Grensoverschrijdend of ander
ongewenst gedrag
Onze vereniging heeft een aantal regels opgesteld
om ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige
omgeving bij ons kan sporten. Uitgangspunt zijn de
omgangs- en gedragsregels die zijn opgesteld door
NOC*NSF. Zo is iedere vrijwilliger die werkt met onze
jeugd in het bezit van een VOG (verklaring omtrent
gedrag).

Ook heeft HV Schagen een vertrouwenspersoon. Dat
is bij ons Corinne Louter. Ze is aanspreekpunt voor
vragen, vermoedens, meldingen en klachten rondom
grensoverschrijdend gedrag en (seksuele)
intimidatie. Spelers, ouders, vrijwilligers en
bestuursleden kunnen (anoniem) een melding doen
bij deze vertrouwenspersoon. Op onze website vind
je meer informatie en zijn de contactgegevens van
Corinne terug te vinden. 

60 jarig bestaan
Dit jaar bestaat onze handbalvereniging 60 jaar!
Dat mag gevierd worden!
Een jubileum, een mooi moment voor een terugblik,
maar vooral ook om de stempel te drukken voor de
toekomst!
Tijdens de opening van het buitenveld op 2 april staan
we ook stil bij dit jubileum.


