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Hoe werkt het precies bij TOGB 

Handbal 

Algemene informatie 

Handbal is een balsport die in competitievorm gespeeld wordt. TOGB Handbal neemt deel 

aan de competitie van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Een handbalseizoen loopt 

van augustus tot juli en bestaat uit een zaalcompetitie (oktober-maart) en 

een veldcompetitie (september-oktober en april-juni). Voor het spelen van de 

competitiewedstrijden heeft TOGB Handbal teams in verschillende leeftijdscategorieën. 

Een team bestaat uit minstens 7 spelers (6 veldspelers en een keeper) en een coach. De E-

jeugd speelt met 6 spelers (5 veldspelers en een keeper). Bij de F-jeugd speelt men 5 tegen 

5 en heeft men geen vaste keeper op doel. 

 

Proeftraining 

Heb je interesse om bij TOGB Handbal te komen handballen? Je bent altijd welkom voor 

een proeftraining. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. Op basis van je leeftijd hoor je bij 

een categorie. Iedere categorie heeft zijn eigen trainingstijden. Op deze tijden kun je mee 

doen met een proeftraining. Voor meer informatie verwijzen je naar de website. 

 

 

Inschrijven en opzeggen 

Het lidmaatschap van TOGB Handbal geldt voor 1 seizoen (augustus tot juli) en wordt 

jaarlijks stilzwijgend verlengd. Wanneer het lidmaatschap tussentijds wordt opgezegd, is 

restitutie van contributie niet mogelijk. Opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk 

mogelijk bij de ledenadministratie. Dit moet altijd vóór 1 mei van het lopende seizoen binnen 

zijn. Op de website vind je meer informatie over het lidmaatschap. 

 

Contributie 

Op het inschrijfformulier teken je een machtiging om de contributie jaarlijks automatisch af te 
laten schrijven. Dit gebeurt jaarlijks rond 1 oktober. Indien je halverwege het seizoen lid 
wordt ontvang je een verzoek tot betaling. Wanneer je geen machtiging tekent, kan het 
contributiebedrag voor 1 oktober van het lopende seizoen overgemaakt worden. 
Lees meer informatie over contributie… 
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Trainingen 

De trainingen vinden plaats op basis van een rooster dat per seizoen wordt 
vastgesteld. Tijdens de veldcompetitie wordt er op het buitenveld getraind en tijdens de 
zaalcompetitie in de Vermeulenhal. In de sporthal zijn schone sportschoenen, zonder zwarte 
zool, verplicht! Bij het trainen is gemakkelijk zittende kleding voldoende om mee te kunnen 
trainen. De vereniging zorgt voor trainingsmateriaal, maar we verwachten wel dat ieder lid 
een eigen handbal aanschaft. De ballen zijn te koop bij de onze sponsor Intersport Pim 
Doesburg of via de ledenshop. TOGB heeft regelmatig acties om een bal via TOGB aan te 
schaffen. Houd hiervoor de nieuwsbrief of de website goed in de gaten. 
In een teamsport is het vanzelfsprekend dat je de trainingen bijwoont. Kun je onverhoopt een 
keer niet aanwezig zijn? Zorg dan dat je je netjes afmeldt bij de trainer. 

 

Wedstrijden 

Thuiswedstrijden worden tijdens de veldcompetitie op het veld bij het clubgebouw van TOGB 
gespeeld. Gedurende het zaalseizoen gebruiken we de sporthal. De wedstrijddagen zijn 
zaterdag en zondag. De recreantenteams spelen een midweekse competitie. 

Wedstrijdtenue 

Ieder handballid schaft zelf een tenue aan. Deze zijn te koop via de TOGB ledenshop. De 

aangeschafte artikelen kunnen vervolgens bij Intersport Pim Doesburg worden afgehaald. 

Het tenue bestaat minimaal uit een shirt en broekje maar je kan hier nog veel meer 

aanschaffen. Na aanschaf is het tenue eigendom van de speler. De vereniging voorziet 

eenmaal per jaar in een ruilmiddag. 

Vervoer van en naar wedstrijden 

Bij uitwedstrijden doen wij voor het vervoer een beroep op ouders. De coach of begeleider 

van ieder team regelt onderling met de ouders het vervoer naar uitwedstrijden. Het 

verzamelpunt wordt per team afgesproken en is na te vragen bij de coach van het team.  De 

bestuurders van de auto’s zijn verantwoordelijk voor vervoer volgens de wettelijke regels die 

hiervoor gelden. S.V. TOGB draagt hier geen verantwoordelijkheid voor en aanvaardt 

hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 

Adreswijziging 

Voor het wijzigen van een adres kan een email gestuurd worden naar de ledenadministratie. 
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Vrijwilligers 

Een vereniging kan alleen maar succesvol draaien door inzet van vrijwilligers. Wij zullen 

daarom een beroep doen op leden en ouders van leden om ons te helpen bij de invulling van 

diverse taken als het coachen en/of trainen van teams, fluiten van wedstrijden, bardiensten, 

etc. Wil je een bijdrage leveren aan onze vereniging? Kijk dan eens op de pagina met 

alle vacatures. 

 

Activiteiten 

Naast het handballen zijn er nog tal van leuke activiteiten die georganiseerd worden voor 
onze leden. Zo is er in juni het handbalkamp! Gezellig met z’n allen een weekend leuke 
dingen doen. Andere activiteiten zijn de kinderdisco, casino/gourmet avond, zwemmen en 
een gezellige bingo middag. 

SV TOGB 

De handbalafdeling is onderdeel van de sportvereniging TOGB. Naast het handbal heeft 
onze vereniging ook een voetbal, tennis en een biljart afdeling. Hoewel je het niet altijd zult 
merken wordt er achter de schermen veel samengewerkt met de verschillende afdelingen. 
Samen zijn we sterk en zorgen we ervoor dat we lekker kunnen sporten en leuke activiteiten 
kunnen organiseren.  

Afspraken en regels 

Wedstrijd / Training: 

 Bij afwezigheid bij een wedstrijd op tijd afmelden via de team app, uiterlijk woensdag 
voor de wedstrijd; 

 Bij afwezigheid bij een training op tijd afmelden bij de betreffende train(st)er; 

 Wanneer er sprake is van een blessure, ziekte of andere speciale omstandigheden 
bij uw kind, dit aangeven bij de trainer / coach, zodat er rekening mee gehouden kan 
worden; 

 In de team app aangeven of je bij uitwedstrijden kunt rijden en hoeveel personen er 
mee kunnen rijden; 

 Bij wedstrijden en trainingen op tijd verzamelen op het afgesproken punt; 

 Probeer zo veel mogelijk met elkaar mee te rijden, dit is goed voor het milieu en komt 
ten goede aan het teamgevoel.; 

 Neem als toeschouwer plaats op de tribune (in de zaal) of achter de hekken (buiten); 

 Aanmoedigen graag, maar laat het coachen aan de coaches over; 

 Na de wedstrijd of training dienen de kinderen te douchen. Dit is niet alleen 
hygiënisch, maar ook heel gezellig; 

 Bij vertrek na een wedstrijd of training afmelden bij de coach of trainer. 
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Kleding en materiaal 

 Tijdens een wedstrijd dienen de spelers een wedstrijdtenue te dragen; 

 Tijdens trainingen dient er sportkleding gedragen te worden; 

 Draag goede zaalschoenen, sportsokken en kniebeschermers, ter voorkoming van 
blessures; 

 Schoenen die buiten zijn gedragen mogen niet meer in de zaal gebruikt worden; 

Niet vergeten in de tas te doen 

 Wedstrijdtenue of sportkleding 

 Schoenen en sokken 

 Bal (F maat 0 mini soft, E maat 0, D+C maat 1) 

 Kniebeschermers 

 Bidon 

 Douchespullen (zeep/shampoo, slippers, handdoek) 

 Schone kleding 

Oorbellen en sieraden tijdens het handballen uitdoen of als dat niet kan afplakken. Haar 
dient in een staart gedragen te worden, dus niet los. Ouders nemen in principe plaats op de 
tribune, maar wanneer u toch in de zaal moet zijn dient u de daarvoor aanwezige blauwe 
overschoentjes te gebruiken. 
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Hoe kan je ons bereiken 

Mocht je ons wat willen vragen dan kan dat uiteraard! Het beste kan je ons een mail sturen. 
Wij proberen altijd zo spoedig mogelijk een reactie te geven. Mocht je een dringende vraag 
hebben dan kun je uiteraard ook bellen. We zijn te bereiken via de volgende e-mailadressen: 

Functie email-box 

Voorzitter voorzitter-handbal@togb.nl 

Secretaris secretaris-handbal@togb.nl 

Penningmeester/ budgethouder budgethouder-handbal@togb.nl 

Technische commissie TC-handbal@togb.nl 

PR & Communicatie communicatie-handbal@togb.nl  

Facilitair beheer facilitair-handbal@togb.nl 

  

Wedstrijdsecretariaat zaterdag wedstrijdsecretariaatzaterdag-handbal@togb.nl 

Wedstrijdsecretariaat zondag wedstrijdsecretariaatzondag-handbal@togb.nl 

Wedstrijdsecretariaat 
recreanten wedstrijdsecretariaatrecreanten-handbal@togb.nl 

Technische commissie E en F TCEFjeugd-handbal@togb.nl 

Technische commissie C en D TCCDjeugd-handbal@togb.nl 

Technische commissie B TCBjeugd-handbal@togb.nl 

Technische commissie zondag TCsenioren-handbal@togb.nl 

Scheidsrechterscommissie scheidsrechterszaken-handbal@togb.nl 

Webmaster webmaster-handbal@togb.nl 

Bardienst bardienst-handbal@togb.nl 

Ledenadministratie ledenadministratie-handbal@togb.nl 

Sponsorzaken sponsorcommissie-handbal@togb.nl 

Activiteitencommissie activiteiten-handbal@togb.nl 

 

 


