
TOGB HANDBAL
M E T  V R I E N D E N  N A A R  E E N  H A N D B A L
P R E S T A T I E !
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Grote clubactie

Start zaalseizoen

Positief coachen

D E  G R O T E  C L U B A C T I E  I S
I N  V O L L E  G A N G

Meer dan 300.000 lotenverkopers zijn op 18 september
gestart met het verkopen van loten voor hun club. Ook
onze leden zijn weer fanatiek aan de slag gegaan. 
 Loten kan je gemakkelijk online kopen! Voor de beste
verkopers hebben we gave prijzen zoals een JBL
speaker, een TOGB rugtas en nog veel meer leuke
prijzen! Tot en met 23 november kunnen er nog loten
verkocht worden! Laten met z'n allen een mooie
eindsprint inzetten. 80% van de opbrengst gaat naar
TOGB Handbal, dus dat is mooi meegenomen!

En oh ja! willen jullie alle verkochten loten digitaal
inleveren?  Dit kan je makkelijk zelf doen via de qr-
code op de voorkant van de boekjes! Dat scheelt de
organisatie straks weer een hoop werk. Maar mocht je
je boekje toch gewoon willen inleveren, dan kan je
deze in de grote box in de commissiekamer
deponeren.

https://lot.clubactie.nl/lotkopen


S T A R T  Z A A L S E I Z O E N  

De gymzaal mag niet met straatschoenen en
schoenen met zolen die afgeven worden
betreden.
Glaswerk, eten en drinken zijn niet toegestaan
op de tribune, in de gymzaal en kleedruimten.
Toeschouwers moeten plaatsnemen op
daarvoor aangewezen ruimte of tribune.
Het is niet toegestaan om zonder geldige
reden zich in óf nabij de kleedaccommodatie
te bevinden.

Veel van onze leden kijken er elk jaar weer naar
uit, het begin van het zaalseizoen. Na de
herfstvakantie beginnen direct de eerste
wedstijden! Voor de zaal gelden ook weer een
aantal regels. Hierbij de belangrijkste:

Vorig jaar hebben we in de zaal enkele
wedstijden live uitgezonden via YouTube. We
hebben daar veel positieve reacties over
ontvangen. We gaan daarom ook dit zaalseizoen
weer enkele wedstrijden uitzenden! Ook leuk voor
de opa's en oma's die ver weg wonen of niet
direct in de gelegenheid zijn om te komen kijken.

Veel succes iedereen!
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https://handbal.togb.nl/wp-content/uploads/handbaltogb/2019/07/Zaaldienst-instructie-1.pdf


humoristische voorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’
 

Kinderen training geven of coachen tijdens een wedstrijd kan een hele uitdaging zijn. Soms zit je met je handen in
het haar! Veel trainers en coaches herkennen dat. En wat doe je dan? Daarover gaat de humoristische voorstelling
‘Dat schiet lekker op zo!’, die op 25 oktober gratis te zien was bij TOGB!

 
 

Filmpje op YouTube 
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Kon je er niet bij zijn klik dan op de link hieronder voor een korte impressie van de voorstelling zoals deze in het gehele
land gehouden wordt!

https://youtu.be/WhnGhwbEKzw


Yes TOGB D2 kampioen
TOGB D2 is de eerste kampioen van dit seizoen geworden. De
laatste wedstijd werd met 5-36 gewonnen waardoor ze
ongeslagen kampioen zijn geworden! Uiteraard moest dit
gevierd worden! 

Kort nieuws
We ontvingen een mooie donatie van een TOGB lid, hartelijk dank hiervoor! Het bedrag zullen we uiteraard
goed besteden, meer hierover in de volgende nieuwsbrief!
Misschien is het opgevallen maar bij de ingang van de zaal hangt een TV. Binnenkort kom je al het nieuws over
TOGB handbal dus nog sneller te weten! Heb je bijvoorbeeld een leuke foto of filmpje van je team laat het dan
weten via communicatie@togb.nl. Let op! We gaan er vanuit dat alle personen akkoord zijn met plaatsing als je
iets doorstuurt. Zorg dus dat je dit goed afstemt met elkaar!

Als TOGB handbal zijn wij verplicht om voor een aantal wedstrijden van andere teams scheidsrechters te
leveren. Als je dit als vereniging niet doet, volgt er een boete per wedstrijd. We zijn blij dat we in samenwerking
met Gemini hebben kunnen regelen dat de wedstrijden waar wij een scheidsrechter moeten leveren nu
gefloten wordt door een vrijwilliger van Gemini. Helemaal top!

       Als vereniging willen we echter niet afhankelijk zijn van andere clubs, dus lijkt je het leuk om te fluiten laat het 
       dan weten. Het maakt niet uit als je geen ervaring hebt.

PAGINA | 04


