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Project sportlink
Het is je vast al opgevallen! Dit seizoen is er een nieuwe
website voor TOGB Handbal gekomen. Eigenlijk zijn er niet
één, maar vier nieuwe websites ontwikkeld voor alle afdelingen
binnen TOGB. Er is al veel werk verricht, maar we zijn nog niet klaar. Het mooie is dat er
koppelingen met Sportlink zijn gemaakt waardoor heel veel informatie automatisch wordt
bijgewerkt. Denk hierbij aan agenda items, trainingsschema’s, teamindelingen, het
wedstrijdprogramma, de stand en uitslagen. Er zijn een aantal zaken die we graag willen
uitlichten:
Als gevolg van de AVG-wetgeving kan elk lid zelf bepalen in hoeverre zijn/haar persoonlijke
informatie zichtbaar is voor anderen. Als bestuur vinden wij het wel leuk dat er wat te zien is
op de website, de HandbalApp en op bijvoorbeeld de TV van Sportlink in de kantine. Daarom
willen we jullie vragen om het privacy niveau in de App op ten minste "normaal" in te stellen.
Als je kiest voor "Open" dan zijn je gegevens ook op de website te zien. Natuurlijk
respecteren wij ieder zijn/haar privacy en de keuze die hierin wordt gemaakt.
Benieuwd hoe je je privacy niveau kunt aanpassen in de HandbalApp, check dan de website
van Sportlink voor de handleiding.
Het is mogelijk om in de HandbalApp te schakelen tussen je eigen profiel en die van
bijvoorbeeld je kind(eren). Het is dan wel belangrijk dat iedereen van het gezin met hetzelfde
mailadres is geregistreerd in onze handbal administratie. Personen jonger dan 17 jaar
mogen in principe niet zelf de persoonlijke gegevens aanpassen in de HandbalApp. Dit
moeten de ouders/verzorgers doen. Daarom moeten ouders en kind worden gekoppeld.
Mocht je de gegevens nog niet kunnen aanpassen voor jouw kind, laat het dan even weten
via communicatie-handbal@togb.nl Geef dan even aan wie je bent en wat je bondsnummer
is en welk kind(eren) (inclusief bondsnummer) gekoppeld moet worden. Hierna kan je de
persoonlijke gegevens van je kind zelf aanpassen! Het switchen tussen je eigen profiel en
die van je kind(eren) kan je doen via "instellingen" en vervolgens "Persoon kiezen".
Als je gebruik wilt maken van alle functionaliteiten van de HandbalApp (waaronder bijv. de
mogelijkheid om je aan te melden voor evenementen of het ontvangen van pushberichten)
registreer dan de App met het mailadres dat bekend is bij onze administratie.
Voor degenen die als vrijwilliger iets doen binnen ons club is het handig om je privacy niveau
op "Open" te zetten in de App. Op de pagina Bestuur & Commissies zie je dan jouw
gegevens en ook het mailadres dat voor jou is aangemaakt. Zorg ervoor dat je ook met dit
mailadres bent aangemeld in de HandballApp.

Start handbalopleidingen
Binnenkort starten er weer nieuwe opleidingen voor
handbaltrainers en scheidsrechters. Mocht je het leuk vinden
om een opleiding te volgen of wil je wat meer informatie dan
kan je altijd even navraag doen bij Eelco van Rutten of Marco Teensma. Voor sommige
opleidingen is al wel enige kennis van handbal vereist. Welke kennis dit is vind je in de
brochure.

Join(t) Forces
Onlangs heeft Yvette van den Bulk-Koot aan het bestuur van
TOGB Handbal een toelichting gegeven op het werk van Join(t)
Forces. Join(t) Forces heeft een programma ontwikkeld ter
voorkoming van knieblessures. Veel jongeren (en met name
meisjes) tussen de 12 en 18 jaar die een balsport beoefenen hebben namelijk een sterk
verhoogd risico op knieblessures. Ze hebben daarom een warming-up ontwikkeld in drie
varianten die de kans op kruisbandblessures met 60 tot 80 procent verkleint.
De warming-up duurt ongeveer 10 minuten en kan in plaats van de normale warming-up of
als extra warming-up worden gedaan. Binnenkort start er een informatieavond voor coaches
en trainers! Als bestuur zijn wij zeer enthousiast en we hopen dat jullie dat ook zijn! Later
meer hierover.
Wil je alvast meer informatie over het werk van Join(t) Forces kijk dan op de website van
Joint Forces

Schoenen
We vinden het belangrijk dat binnen onze club iedereen op een gezonde manier sport kan
beoefenen. Blessurepreventie is daar een onderdeel van, net zoals goed schoeisel. Onlangs
zijn we in contact gekomen met het bedrijf Xcelsior. Zij zijn gespecialiseerd in het aanmeten
van de juiste schoenen. Tevens kunt u bij hen terecht voor een loopanalyse of steunzolen,
die volledig op maat worden gemaakt in het eigen Podolab.
U krijgt bij aanschaf van een paar schoenen een mooie korting en wij als club ontvangen een
leuk bedrag per verkocht paar,
In een volgende nieuwsbrief komen wij hier op terug!

Teamfoto's
Tijdens de bijeenkomst voor trainers en coaches is er een oproep gedaan om een foto te maken
van het team dat je traint of coacht. Helaas hebben wij nog niet van iedereen een foto
ontvangen. Graag de foto zo snel mogelijk mailen naar communicatie-handbal@togb.nl. Je kan
ook een WhatsApp Sturen naar 06-53403574.

Feest met een Gouden Randje: de Finale!
Over nog iets meer dan een maand is het dan zover! het Feest
met een Gouden Randje: de Finale! Na een hele lange
bomvolle feestelijke zomer in Lansingerland gaan we weer
richting de herfst en koude winter maanden (brrrrrrrrrr). Om het prachtige festivalseizoen een
laatste eer te bewijzen, goed opgewarmd de winter maanden in te gaan en vooral een
fantastisch 90 jarig TOGB jubileum jaar af te sluiten zetten we op 26 oktober nog één keer
onze eigen Vermeulen hal op zijn kop met een knaller van een fuif! (dit keer zonder de
piepende oortjes want ook aan de kwaliteit van het geluid is gedacht!)
Geen gedoe want je trekt gewoon weer je pakje van vorig jaar uit de kast. Dresscode Black
& Gold en wij zorgen voor de rest met een super toffe line up! Om 21.00 uur smelt Chris
Deluxe (bekend van Die Verrückte op radio 538) de lekkerste hits aan elkaar zoals je iedere
vrijdag van Chris gewend bent op de radio...We zijn er nog niet! Wat dacht je van coverband
de Daredevils!
Een donderslag bij heldere hemel! Sterrenteam Daredevils knalt in de Vermeulen hal door de
geluidsbarrière en laat daarbij een spoor van confetti, lege glazen en voldoening achter. Ook
zo genoten van The Dirty Daddies tijdens Landsigerland Live?! Dan moet de Daredevils
ongetwijfeld ook op je wishlist hebben staan!
Koop nu snel en gemakkelijk de laatste kaarten!!!

Contributie
De komende week zal de facturatie van de contributie voor het handbalseizoen 2019-2020
plaatsvinden. Zoals vastgelegd in de ALV zijn de contributiebedragen bij gebruik van
automatische incasso als volgt:
Leeftijd o.b.v.
geboortejaar
vóór 2001
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
na 2013

Groep
Senioren
A-jeugd
B-jeugd
C-jeugd
D-jeugd
E-jeugd
F-jeugd
H-jeugd
Recreanten

Contributie
€ 273,00
€ 237,00
€ 215,00
€ 195,00
€ 186,00
€ 186,00
€ 146,00
€ 86,00
€ 200,00

Bij het niet gebruik maken van automatische incasso, worden deze bedragen verhoogd met
€ 5,00 administratiekosten. Hoewel wij natuurlijk de grootste zorg besteden aan de facturatie,
raden wij aan om de factuur zorgvuldig te controleren. Mocht er onverhoopt iets fout gaan, of als
je je nog vragen hebt over de contributie, neem dan contact op met de budgethouder, René van
der Putte.
Meer informatie over de contributie vind je op de website.

Bardiensten
Zoals bij veel verenigingen het geval is, zijn vrijwilligers onmisbaar voor het verzorgen van
diverse zaken binnen de vereniging. Een belangrijke vrijwilligerstaak is het draaien van
bardiensten. Ook dit seizoen zal de handbaltak weer enkele keren ingedeeld worden. Bij het
inplannen van de diensten houden we zoveel mogelijk rekening met het speelschema van de
teams, maar helaas is er geen 100% garantie dat het geen overlap heeft met de wedstrijd van
uw zoon/dochter. Wel proberen we in plannen tijdens weekenden dat het team thuis zal spelen.
Vaak is het wel mogelijk om zo nu en dan even te gaan kijken mocht dit het geval zijn. Tijdens
de bardienst is er altijd iemand aanwezig die je kan helpen! We hopen dus eigenlijk op een
poule met vaste vrijwilligers die af en toe een dienst willen draaien.
Op dit moment is er nog bezetting nodig voor zaterdag 26 oktober van 10.30 tot 13:00 uur en 23
november van 10.30 tot 13:00 uur. Gezien het programma op deze dagen zou op 26 oktober
een ouder van iemand uit de E2 aan de beurt zijn en op 23 november een ouder van iemand uit
de F3.
Graag horen we uiterlijk 2 weken van tevoren wie een bardienst kan draaien, zodat deze in de
planning erbij gezet kunnen worden. U kunt zich aanmelden via bardienst-handbal@togb.nl

Vragen over deze nieuwsbrief?
Heb je een leuk nieuwsitem voor een volgende nieuwsbrief stuur dan je bericht door
naar communicatie-handbal@togb.nl
Overigens maken we binnen TOGB handbal gebruik van deze nieuwsbrief maar ook van
facebook, twitter en de HandbalApp. Graag delen we zoveel mogelijk relevante informatie met
leden en betrokkene. Aarzel dus niet en neem contact met ons op als je iets te melden hebt!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie-handbal@togb.nl toe aan uw adresboek.

