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Patrick van den Bulk overleden

Op vrijdag 6 mei 2022 is op 47-jarige leeftijd Patrick van den
Bulk overleden. Patrick was de vader van handbal-lid Lilly en
vrijwilliger over TOGB-afdelingen heen. Met Lisette en de
kinderen was hij veel op en rond de velden te vinden. En
met name bij evenementen was Patrick door zijn tomeloze
en aanstekelijke inzet en gezelligheid als verenigingsmens
een vaste waarde. Als bestuur wensen wij Lisette, Lilly en
Mick en natuurlijk ook de verdere familie en vrienden heel
veel sterkte om het verlies van Patrick een plek te geven.

Afscheid René van Mulken

Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van René
met een wedstrijd tussen TOGB en WHC 
(de club van René). René heeft altijd aangegeven dat TOGB
zijn laatste kunstje zou zijn en nu is dus de tijd aangebroken
dat René gaat genieten van zijn welverdiende rust (voor zover
mogelijk).
René is 4 seizoenen trainer/coach van Dames 1 geweest.
Daarnaast stond hij ook iedere week op het veld om onze A
en B jeugd te trainen. 
Met zijn aanstekelijk enthousiasme en fanatisme heeft hij het
niveau van onze club naar een hoger niveau weten te tillen.
Hartelijk dank voor je inzet René!

Ledenraad SV TOGB

Op maandag 30 mei, 20uur, wordt de jaarlijkse
ledenraad van SV TOGB gehouden. De afdeling
handbal vaardigt vier leden af. Tijdens deze
Ledenraad kan je als afgevaardigde vragen
stellen aan het SV bestuur. Dit beperkt zich dus
niet alleen tot handbal. 
Overigens heeft Ineke van der Burg aangegeven
dat zij niet meer verkiesbaar is als afgevaardigde
voor de ledenraad. Dit betekent dat we op zoek
zijn naar iemand die deze vacature wilt invullen.
Als handbalafdeling moeten wij in totaal 4 leden
afvaardigen. Je bent dus zeker niet alleen! Lijkt je
het leuk om onze handbalvereniging te
vertegenwoordigen stuur dan een mail naar
communicatie-handbal@togb.nl 
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Kampioenen

Het zaalseizoen 2021/2022 was door de corona maatregelen een bijzonder en lang seizoen. Des te
knapper dat maar liefst 4 ploegen van TOGB kampioen zijn geworden. Zowel de C1, D2, D3 en de
B3 eindigde als eerste in hun poule. Ook een groot compliment voor de trainers Brenda & Lianne,
Joyce & Martijn, Eelco & Stefan en Menno met zijn technische staf.
Natuurlijk mochten wij deze prestatie niet ongemerkt voorbij laten gaan. In de Corner bij TOGB
kregen de kampioenen iets lekkers en natuurlijk een mooie medaille voor deze topprestatie 
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ALV TOGB Handbal

Woensdag 20 mei stond de jaarlijkse ALV Handbal gepland. Deze
voor de vereniging belangrijke vergadering mag altijd rekenen op
een vast publiek.
Tijdens de vergadering zijn o.a. het jaarplan en de begroting
besproken. Verder werden Marco Teensma en Eelco van Rutten
van de TC herkozen in een hun functie, zodat we ook de komende
periode gebruik kunnen maken van hun diensten.
Tijdens de vergadering werd ook weer eens duidelijk dat de
vereniging niet zonder vrijwilligers kan. Daarom nogmaals een
oproep aan iedereen die het leuk vind om iets voor onze club te
doen, meld je aan! Op dit moment hebben we behoeften aan hulp
bij het:
-trainen/coachen
-organiseren van de Grote Clubactie
-draaien van bardiensten
-regelen van toernooien 
-wedstrijdsecretariaat
-fluiten van wedstrijden.
Wees vooral niet bang als je geen ervaring hebt bij deze activiteiten.
Er zijn altijd mensen die je kunnen helpen!

 



Veldcompetitie

Hoewel vorige week de laatste zaalwedstrijden op het
programma stonden is ook de veldcompetitie inmiddels
alweer in volle gang. Zoals gebruikelijk wordt er na de
zaal een halve competitie gespeeld. Het laatste
competitie weekend is alweer op 25 juni.
De technische commissie is ook alweer druk bezig met
de ploegenindeling voor volgend seizoen! 
Zodra de ploegenindeling definitief is, horen jullie het.

Camerasysteem

Zoals eerder vermeld hebben we een kleine
crowdfunding gehouden voor een nieuw camera
systeem, zodat we vaker wedstrijden kunnen streamen
en met een betere kwaliteit. Het heeft even geduurd,
maar volgend seizoen hopen we te kunnen werken met
een geautomatiseerd robot camerasysteem dat zelf het
spel in beeld brengt. Er is dus geen cameraman nodig.
Het systeem is mobiel en kan dus overal worden
opgezet (zaal/veld). Voor dit systeem is een snelle en
stabiele verbinding noodzakelijk. Ook hier wordt aan
gewerkt. 
Zodra de verbinding gereed is, zullen we het
camarasysteem aanschaffen.

Nogmaals dank aan iedereen die hiervoor een
financiële bijdrage heeft gedaan!

Save the date
Omdat onze handbalclub niet kan bestaan zonder vrijwilligers
en we dankbaar zijn voor iedereen die 
een bijdrage levert aan TOGB Handbal, lijkt het ons leuk om
op donderdag 30 juni vanaf 18.30 uur 
een avond te organiseren onze vrijwilligers. Dus ben je
vrijwilliger? Zet deze datum dan alvast in je 
agenda. Nadere info volgt.

Kamp

Bijna is het zover en gaan we op kamp! Het
weekend van 17-18-19 juni gaan we met een
grote groep naar kamphuis Ahoy is Oosterhout!

Het adres van het kamphuis is:
Kamphuis Ahoy
Pannenhuisstraat 12
4911 BS Den Hout / Oosterhout

We verzamelen op vrijdag 17 juni om 18.15 op
de parkeerplaats bij TOGB, zorg dat je gegeten
heb! Op zondag 19 juni zijn alle ouders welkom
vanaf 14.30 uur bij kamphuis Ahoy, er kan dan
even meegekeken worden naar het laatste spel.
Na de prijsuitreiking kan iedereen (na afmelding
bij de leiding) weer terug naar huis.

Linda & Kim bedankt

Linda & Kim hebben aangegeven dat zij na dit seizoen
stoppen met hun activiteiten voor de sponsorcommissie.
Beide dames hebben dit heel wat jaartjes gedaan en ervoor
gezorgd dat TOGB handbal kon rekenen op een groot aantal
mooie sponsoren. Daarnaast zorgde zij er ook voor dat de
sponsorkleding er altijd top uitzag. 

Linda & Kim super bedankt voor wat jullie voor de club
hebben betekend en we hopen dat jullie in een andere rol bij
TOGB Handbal betrokken blijven!


