
 

 

             et wordt een bijzonder jaar      Rijswijk, 3 september 2020 

 

Beste leden, ouders en supporters, 

 

Het bestuur is blij dat we weer kunnen starten met een nieuw handbalseizoen. De eerste handbalbewegingen zijn al 

weer zichtbaar op de velden en dat doet ons goed. De selectieteams zijn al weer een paar weken aan de slag en de 

jeugd gaat weer beginnen met trainen en de wedstrijden komen er weer aan. Fijn om weer naar het handbal veld te 

kunnen! 

 

Coronaproef 

Het is best even vreemd om te gaan handballen in een tijd waar Corona de hoofdrol heeft gespeeld en nog regelmatig 

de kop opsteekt. We moeten met elkaar rekening houden dat we een seizoen krijgen wat anders is dan andere jaren. 

Als bestuur doen we er met flinke hulp van alle commissies alles aan om de accommodatie, de wedstrijden en alles wat 

zich daar omheen afspeelt zo veilig mogelijk te maken. Daar hebben we de hulp van iedereen bij nodig. Wij zorgen voor 

de plannen, duidelijke signaleringen en protocollen hoe een ieder zich hoort te gedragen. Bij dat laatste spelen we 

allemaal een belangrijke rol. Wij vragen jullie om:  de aanwijzingen op te volgen en elkaar te helpen herinneren als de 

ander het net even anders doet. Spreek elkaar hierop aan! Als je je daar niet prettig bij voelt is er altijd een begeleider 

bij wie je je zorg kan melden. Werkt het niet neem dan contact op met de betreffende commissie of het bestuur. Laten 

we het voorbeeld volgen van het Herculeskamp wat heeft laten zien hoe we de zaken zorgvuldig en fantastisch 

aanpakken. Ik weet zeker dat de spelers, staf en supporters dan met een gerust gevoel Boswijk kunnen bezoeken. 

 

Help mee 

Er moet heel veel extra geregeld worden om alle wedstrijden en trainingen op een Corona veilige manier te laten 

verlopen. Er is veel extra toezicht, schoonmaak en onderhoud noodzakelijk. Dat kunnen we niet behappen met de 

huidige vrijwilligers. We zullen hiervoor een beroep op jullie doen om een extra steentje bij te dragen. Alvast bedankt 

voor de extra inzet. 

 

Geldzorgen 

Ik wil graag een zorgpunt van het bestuur met jullie delen. De crisis geeft ons niet alleen organisatorische uitdagingen 

maar ook een grote financiële. De penningmeester heeft ons laten weten dat de verwachte inkomsten met meer dan 

20% dalen. Dit is heel ernstig voor de club en we werken met man en macht om dit beheersbaar te houden. Het bestuur 

zoekt samen met de commissies naar mogelijkheden om de pijn te verzachten. Om Hercules gezond te houden moet 

het bestuur een heel behoudende koers varen en wordt er bezuinigd op alle posten die beïnvloedbaar zijn. Dit gaat 

iedereen merken doordat we minder zalen kunnen huren en extra faciliteiten wegbezuinigd worden. Dit alles staat 

haaks op onze ambities maar het is wel de harde realiteit. We zitten er als bestuur bovenop en informeren jullie 

regelmatig over de ontwikkelingen. Het is een vervelende boodschap maar ik weet zeker dat Hercules met zijn sterke 

achterban de schouders eronder zet en met zijn allen hard zal werken om dit op te lossen. 

 

Wat een geweldig kamp 

Iets  positiefs na dit slechte nieuws is het Hercules kamp. Hebben jullie ook zo genoten van die geweldige beelden en 

verhalen. Wat een energie straalt dat uit. Dat kunnen we wel gebruiken in deze tijd. Een groot compliment voor de 

leiding en de kinderen die er met elkaar een geweldig evenement van hebben gemaakt. Zo wil je het seizoen wel 

starten! 

 

Ondanks alle uitdagingen staan we er als bestuur klaar voor en zijn we weerbaarder als ooit tevoren om er samen met 

jullie weer een mooi Hercules jaar van te maken. We zullen wel wat extra hulp nodig hebben, dus als ik op je schouder 

klop dan weet je waar ik voor kom. Laten we aantonen dat Hercules zich niet zomaar klein laat krijgen en er meer nodig 

is om de Hercules familie van zijn voetstuk te stoten. 

 

Namens het bestuur, 

Martin Swikker 

H


