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Welkom bĳ HSV Zwĳndrecht
Allereerst van harte welkom! Leuk dat u onze sport en onze vereniging heeft
gekozen. Als vereniging streven we ernaar om uw kind met plezier en
enthousiasme te laten sporten. Hierbĳ maken we gebruik van de leidraad van de
Koninklĳke Nederlandse Base- en Softballbond (kortweg KNBSB).
Uw zoon of dochter is lid geworden van Honkbal- en softbalvereniging Zwĳndrecht
en we willen u via dit boekje graag informeren over het reilen en zeilen binnen
onze vereniging.

Lidmaatschap
Lidmaatschap bĳ onze vereniging betekent ook gelĳk een lidmaatschap van de
KNBSB. Onze secretaris is te bereiken op het e-mailadres
secretaris@hsvzwĳndrecht.nl. Hier kan alles over het lidmaatschap gevraagd
worden Hier stuur je ook een mail naar als er wijzigingen of opzeggingen gedaan
moeten worden.

Contributie
Voor een lidmaatschap moet contributie worden betaald, hiervan wordt een deel
aan de KNBSB afgedragen en een deel gebruikt om de sport te faciliteren. Het
deel wat naar de bond gaat wordt gebruikt om competitiezaken op te zetten,
verzekering en initiatieven om de sport veilig en leuk te houden. Van het deel
wat naar de vereniging gaat wordt onder andere de veldhuur, de kantine en de
trainingshal betaald. Ook het gebruik van Sportlink wordt hiervan betaald.
Hierover later meer.
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De contributie wordt bĳ aanmelden berekend en elk jaar bĳ de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld. Het wordt doorgaans in februari bekend gemaakt.
U ontvangt dan een factuur per email deze is in de eerste instantie altijd voor het
gehele jaar, mocht u het liever in termijnen (per maand of per kwartaal) kunt u
een mail sturen naar penningmeester@hsvzwĳndrecht.nl.
De contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. U vindt de huidige
contributies in het inlegvel achterin dit boekje.
Het IBAN-nummer van de vereniging is: NL28RABO 01064 27 563
t.n.v. HSV Zwĳndrecht

Stichting Leergeld
Mocht de contributie voor u moeilĳk zĳn om te betalen kan er via Stichting
Leergeld een vergoeding worden aangevraagd, hier leest u meer over op
http://www.leergelddrechtsteden.nl
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Trainen en wedstrijden
Honkbal en softbal zĳn echte zomersporten, dat betekent echter niet dat er in de
winter niets gedaan wordt. Het competitieseizoen loopt van begin april tot eind
september, met een aantal weken zomervakantie. Per jaar wordt bekeken of we
doortrainen in de vakantie of dat we stop houden. Wedstrijden worden, vooral
voor de jongste jeugd, niet in de zomervakantie gespeeld.
De wedstrijd en trainingsdagen en -tijden van het team, waarin uw zoon of
dochter speelt, worden doorgegeven door de coach of leider van het team.
U kunt deze ook vinden op onze de website:
Https://www.hsvzwijndrecht.nl/training/

In het zomerseizoen wordt er één of twee keer per week getraind en (meestal) één
keer per week een wedstrĳd gespeeld. In de winter worden er twee trainingen per
week en vanaf de pupillen (meestal aansluitend) een extra training voor pitchers en
catchers gegeven. In de winter en bĳ slecht weer trainen we in de hal op ons eigen
terrein.

Wĳ vragen u als ouder uw kind te stimuleren om trainingen en wedstrĳden te
bezoeken. Omdat honkbal en softbal teamsporten zĳn, kan een afmelding veel
invloed hebben op het verloop van een wedstrĳd of training. Voor de kinderen is
het belangrijk discipline hierin te ontwikkelen.
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Wedstrijdkleding
Tĳdens wedstrĳden vinden wij het belangrijk dat duidelijk is dat wij een team zijn.
En wij trots op onze vereniging zijn. We vragen u dan ook uw kind in de volgende
kleding te laten verschĳnen:
• Zwarte pet van de vereniging.
• Zwarte (honkbal)broek
• Zwart ondershirt
• Rode hoge sokken,
• Wedstrĳdshirt HSV Zwijndrecht
• Schoenen met noppen (geen metaal!)

Veiligheid
Niet alleen een uniforme uitstraling wordt met deze kledĳ gewaarborgd, ook een
stuk veiligheid: wĳ vragen lange mouwen te gebruiken bĳ het ondershirt en de
honkbalbroek is op de knieën dubbel gevoerd, beiden om schaafwonden te
voorkomen. De schoenen met noppen zorgen voor meer grip op gras en gravel. Er
mogen geen metalen spikes gebruikt worden. Jongens zijn verplicht een toque te
dragen. Meisjes dragen in het binnenveld een gezichtsmasker. Tijdens training en
wedstrijden mogen er geen sieraden worden gedragen. Aan slag wordt altijd een
slaghelm gedragen.
Bĳ trainingen vragen wĳ om in degelĳke sportkleding te verschĳnen.
De kleding kan besteld worden via https://sskeurope.ccvshop.nl. Pasmodellen
zĳn op aanvraag beschikbaar, vaak zĳn er ook tweedehands kledingstukken
verkrĳgbaar als daar behoefte aan is. Overleg dit met de coach of leider van het
team waar uw kind in speelt.
In Papendrecht kun je honkbalwinkel Covee vinden.
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Accommodatie en Kantine
Onze accommodatie bestaat uit een honkbalveld, softbalveld, trainingsveld, een
trainingshal en de kantine. Er is op het terrein een sloot, die onmisbaar is voor de
drainage van de velden. Houdt hier a.u.b. rekening mee met kleine kinderen.
De velden zullen na gebruik altĳd geveegd moeten worden. Dit zorgt voor een vlak
en goed bespeelbaar veld. De honken liggen vast, maar worden na gebruik altĳd
opgeruimd in de materiaalkast. Wĳ verwachten dat uw kind ook hieraan bĳdraagt,
op aanwĳzing van de coach en of leider van het team. Dit betekent dat ze na de
wedstrijd en training niet direct naar huis kunnen maar met zijn allen het veld en
materiaal moeten verzorgen.
De lĳnen op het veld worden verzorgd door onze KOMO (Kommissie
Onderhoud Materiaal en Opstal).

De kantine is de spil van onze vereniging. Hier kan je voor, tĳdens en na de
wedstrĳd terecht voor een hapje en een drankje. In onze kantine is een
pinautomaat aanwezig en wĳ vragen u hier zoveel mogelĳk gebruik van te maken.
De bardiensten worden verzorgd door leden van de vereniging. Per jaar
worden er ongeveer 4 bardiensten van maximaal 4 uur gevraagd.
Bĳ de jeugd werkt dat iets anders, hier vragen wĳ de ouders van de kinderen bĳ
thuiswedstrĳden de bardienst te verzorgen, hiervoor wordt een planning gemaakt.
De bardienst begint ongeveer een uur voor de wedstrĳd en eindigt ongeveer een
uur na de wedstrĳd. Om zo min mogelĳk te missen van de sportprestaties van uw
kind delen wĳ de dienst in tweeën, een ouder aan het begin van de wedstrĳd, die
halverwege afgelost wordt door een andere ouder.
Sleutels van de kantine zĳn verkrĳgbaar via de coach of leider van het team en op
de koelkast in de keuken hangt een uitleg voor de bardienst.
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Teamindeling
De teamindeling wordt ieder jaar bepaald door de coaches en trainers in overleg
met de jeugdcommissie. De indeling wordt gemaakt op basis van leeftĳd. In
uitzonderlĳke gevallen kan een kind met dispensatie in een hoger of juist lager
team ingedeeld worden, al naar gelang de ontwikkeling.
In oktober/november wordt de teamindeling bekend gemaakt. De trainingstijden
van het winterseizoen worden dan ook bekend gemaakt.

KNBSB lidmaatschap
Zoals eerder vermeld zĳn alle leden automatisch lid van de Honkbal- en
Softbalbond. De bond maakt voor elk team een competitieschema.
Voor ons is dat te vinden via de app van Sportlink. U kunt deze downloaden en
gebruiken met het e-mailadres wat bĳ de aanmelding is gebruikt.
Hier ziet u de tĳden van de wedstrĳden. Ook de andere bĳzonderheden van de
wedstrĳden (tegenstander, locatie) kunt u hier vinden.
Bĳna alle jeugdteams gebruiken Sportlink ook om de aanwezigheid door te
geven. In Sportlink kun je ook alle informatie over de uitslagen en statistieken
van de competitie vinden.
De bond heeft ook een overzicht van de regelementen, welke u kunt vinden via de
link: http://www.knbsb.nl/competitie/regelementen/wedstrĳdregelementen
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Communicatie
Per team is een WhatsApp-groep voor ouders aangemaakt. Hierin kan de leider of
coach mededelingen doen aan alle ouders. Ook is het een ideale manier om
tussen ouders onderling afspraken te maken over carpoolen bij uit wedstrijden.
Het kan ook voorkomen dat u een brief meekrĳgt of een mailtje ontvangt van de
coach of leider.
Wanneer u zelf vragen of opmerkingen heeft kunt u die het beste met de coach of
leider zelf bespreken. Komt u er niet uit of is dit onwenselĳk, dan kunt u contact
opnemen met de vertrouwens persoon via
vertrouwenscontactpersoon@hsvzwĳndrecht.nl.
Wĳ hebben als Jeugdcommissie een jeugdplan, dit kunt u opvragen door een e-mail
te sturen naar: jeugd@hsvzwijndrecht.nl . Hierin beschrĳven wĳ onze
doelstellingen.

Evenementen
Jaarlĳks worden er meerdere activiteiten en evenementen georganiseerd. Dit
kan in teamverband zĳn, maar ook voor alle jeugdleden. Eind oktober gaan wĳ
altĳd op kamp en hiervoor wordt eerder in het jaar een sponsordag
georganiseerd. Activiteiten worden door de coach of leider gecommuniceerd.
In november wordt onze Most Valuable Player party (MVP) gehouden. Op deze
feestavond worden de prĳzen van het jaar uitgereikt. Bĳ de Beeball krĳgt iedereen
een prĳs, later alleen de MVP en de beste slagman/-vrouw van het team.
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Privacy/AVG
Op de achterkant van het inschrijfformulier vindt u het AVG-formulier van onze club.
Hierop kunt u aangeven hoe u wilt dat wij met eventueel beeldmateriaal van u (w
kind) omgaan. Wij gebruiken ons beeldmateriaal altijd weloverwogen om verslag te
doen van de sportieve voortgang en van evenementen. Ook kan u gevraagd worden
of wij foto’s van u(w kind) mogen gebruiken ter promotie van onze vereniging, dit
gaat altijd in overleg.
Smoelenboek
Op onze vereniging zie je veel mensen vaak voorbijkomen. Omdat wij als vereniging
veel waarde hechten aan het familiegevoel hebben we hier alvast wat bekende
gezichten op een rijtje gezet:
Dit is Katja van Elten, onze voorzitter. Ze is moeder van drie
kinderen waarvan er eentje bij ons op de club softbalt. Zelf
speelt Katja in Dames 1. Katja is verder nauw betrokken bij de
jeugdcommissie en de feestcommissie. Ze gaat ook elk jaar mee
op kamp.

Deze man is Rob van den Boomgaard. Onderscheiden coach van
verschillende teams, lid van het bestuur en de Jeugdcommissie,
wedstrijdsecretaris en trainer. Rob is daarbij hoofdredacteur van
het clubblad Catch en heeft een zoon die herensoftbal speelt. Rob is
speelt zelf ook bij de herensoftbal, maar kan net zo goed een
honkbalwedstrijd spelen.

Dit is Ilonka. Ze is voorzitter van de Jeugdcommissie en
vertrouwenspersoon voor de hele vereniging. Ilonka is in het
dagelijks leven verpleegster, daarom roepen we haar hulp soms in
bij blessures en andere lichamelijke klachten. Ilonka is moeder van
twee zoons waarvan er één bij onze vereniging speelt. Ilonka slaat
zelf graag een balletje bij Dames 2.
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Deze dame is Suzanne, moeder van twee kinderen die allebei
bij de club spelen. Suuz is actief lid van de jeugdcommissie en
zorgt voor de organisatie van kamp. Ze is ook teammanager
én speelt in dames 2.

Dit is Joris. Zijn zoon speelt een heerlijk balletje bij de
jeugd. Joris traint een jeugdteam en coacht soms ook. Zelf
speelt Joris in Heren 3 en is hij penningmeester van de
club en zit in die rol ook in het bestuur.

Op deze foto zie je Kevin Aarssen. Hij is lid van de
jeugdcommissie en doet veel voor het kamp. Kevin is
jeugdcoach, trainer en speelt honk- én softbal!

Hier hebben we nog een Kevin, deze Kevin heet Verroen
van achter en is coach van een jeugdteam en het eerste
team van de damessoftbal. Hij vangt zelf een mooi
balletje in Heren 1.
Dit is Percy, ook coach en trainer bij de jeugd. Hij heeft
twee dochters die allebei betrokken zijn bij de club.
Percy speelt bij de Friday Night Baseball League.

> Op deze foto zie je Maurice, (softbal)jeugdcoach en trainer.
Hij speelt op verzoek in elk team waar ze hem nodig hebben!
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Dit zijn onze jonkies: Damien, Olaf en Jewel.
Ze zitten allemaal in de feestcommissie.
Damien is coach en trainer van de jeugd en
een hele leuke scheidsrechter.
Olaf helpt met de trainingen van
verschillende jeugdteams. Jewel is voorzitter
van de feestcommissie en mede-coach van
een (softbal) jeugdteam.

Hier zie je onze ervaring zitten: de KOMO (kommissie onderhoud, materiaal en
opstal)
Je ziet van links naar rechts: Theo Huizer (oud voorzitter)Marcel de Bruijn, Ad den
Boer, Jan Scharloo, Arie Hulsebosch en Theo Deurholt.
Samen zorgen zij ervoor dat de lijnen elke wedstrijd weer mooi op het veld staan,
dat alles op de club werkt en dat onze spullen worden gerepareerd.
Kortom, deze mannen zijn onbetaalbaar!
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Het spelletje
Als je meer wilt weten over het spel, kijk dan eens naar de volgende filmpjes op
YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=l-rnyKqDq-E (Beeball- het spel van BeeballNl)
https://www.youtube.com/watch?v=AYlOsqb_QOc (Rules of baseball video van
Natalie Standing)
https://www.youtube.com/watch?v=tzdvt8Vi_wk (softbaluitleg van Frank Wilbers)
Alle spelregels en bepalingen kun je vinden op de website van de KNBSB :
https://www.knbsb.nl/competitie/reglementen/wedstrijdbepalingen/

Vragen en opmerkingen
Heb je na het lezen van dit boekje nog vragen of opmerkingen kun je die altijd
stellen! Je kunt hier voor bij de coach terecht, eventueel kan deze je ook
doorverwijzen. Je kan ook een mail sturen naar jeugd@hsvzwijndrecht.nl.
Tot ziens op het veld!
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