15 november 2015

Agenda
woe 2 december: vriendjes/
vriendinnetjestoernooi
Vr. 8 januari (vanaf 18.30 u):
nieuwjaarsreceptie

Handdoekenactie

Sportiviteit & Respect
Tijdens de Algemene Ledevergadering in juni heeft het bestuur al aangegeven dat Aristos dit seizoen aandacht wil
besteden aan een Veilig Sportklimaat. Dat is niet omdat we signalen hebben dat er misstanden zijn, maar omdat
we het belangrijk vinden. Voorkomen is beter dan genezen.
Het Nederlandse Handbal Verbond (NHV) ondersteunt het Veilig Sportklimaat onder de naam Sportiviteit & Respect. Het NHV vindt Sportiviteit & Respect één van de belangrijkste voorwaarden voor de handbalsport. Het project
richt zich niet alleen op de spelers en trainers/ coaches, maar ook op bestuurders en zeker op de mensen langs de
lijn!
Het programma 'Naar een veiliger sportklimaat' (bron: NHV-site)
Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief
speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.
De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaan
we samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan
zijn.
Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag
in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door een groot aantal sportbonden, waaronder
ook het NHV, en sportkoepel NOC*NSF en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MO-groep.
Zie voor meer informatie over het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’: www.veiligsportklimaat.nl.
Het NHV ondersteunt de handbal verenigingen hierin en biedt als uitgangspunt de mogelijkheid om een enquête te
houden onder de leden/ouder/supporters, kortom iedereen die op een manier bij Aristos is betrokken. De vragenlijsten zijn anoniem en alleen een onafhankelijk onderzoeker binnen het VSK-programma kan de individuele resultaten inzien. De sportbond en Aristos hebben alleen inzicht in resultaten op verenigingsniveau. Dit levert voor Aristos interessante informatie op die ons verder kan helpen bij het bevorderen van een Veiliger Sportklimaat.




Deze week zal een aparte Nieuwsbrief worden verstuurd met daarin de mogelijkheid om online de vragenlijst
in te vullen.
Ik wil aan iedereen vragen om deze lijst in te vullen zodat we vanuit een breed publiek de mening kunnen verzamelen.
Een samenvatting van de resultaten zullen we ook met jullie delen.

Handdoekenactie
Hoeveel handdoeken heb je al met je team verkocht?
Elke team heeft 12 handdoeken gekregen om te verkopen. De prijs van een handdoek
is minimaal 10 euro (meer mag dus ook !!).
Elk lid is toch in staat om minimaal 1 handdoek te verkopen. Je kunt eventueel je initialen of rugnummer in een handdoek laten naaien!
Het team dat het meeste geld ophaalt, mag gaan eten bij An Fong (vrijdagavond) of
McDonalds. Bij gelijke stand beslist het lot. Uiterlijk dinsdag 24 november moet de opbrengst ingeleverd zijn bij Erik van Happen.
Succes !!
Namens de sponsorcommissie
Erik van Happen

Opbrengst statiegeldacties
De oktober opbrengst van de statiegeldactie bij AH Wilhelminaplein is € 91,65. Er waren 133 bonnetjes in de zuil
gedaan.
De vorige actie had € 144,- opgebracht. Samen dus € 235. Een mooie bron van inkomsten die weinig energie kost.

Wedstrijdverslag D1
Afgelopen zaterdag speelde de D-jeugd van Aristos een thuiswedstrijd (in Oirschot) tegen koploper Saturnus uit
Bladel. Vooraf was al duidelijk dat het een pittige wedstrijd zou worden. Beide teams stonden erg sterk te verdedigen en lieten elkaar weinig ruimte om te scoren. Saturnus wist in de eerste helft iets meer kansen te benutten en
met 3 doelpunten van Daniel gingen de teams de rust in met een 3-5 tussenstand. Na de rust speelde Aristos iets
slordiger waardoor Saturnus meer kansen creëerden. In de tweede helft is er nog een doelpunt gemaakt door Daniel en ook Rowena wist in de laatste seconden nog te scoren. Nico stond de hele wedstijd weer fantastisch te keepen evenals de keeper van Saturnus, waardoor doelpogingen van Niels, Lena, Thom, Thijn en Rens geen doelpunten opleverden. Eindstand 5-10 in het voordeel van Saturnus.

Wedstrijdprogramma zaalcompetitie
Hier alleen het programma van de eerstvolgende weekenden.
Het volledige programma is te vinden op de website of op de borden in de sporthal.

Uitslagen

Verjaardagen
19 november
21 november
23 november
25 november
26 november
27 november
1 december
8 december
11 december
12 december
12 december

Jolanda Vermeulen
Bregje v.d. Dungen
Yob v.d. Woude
Bram Achterberg
Frans Vincent
Melanie Konings
Lieke Stobbe
Olaf v. Loon
Petra Mocking
Gwen Blom
Sem Heuvelink

Verenigingsoutfit
Bestel ook een polo, trainingspak of sporttas,
met verenigingslogo en je eigen initialen.
Klik op het logo en kom direct op de Aristos
verenigingspagina.

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?
Stuur je bijdrage aan Liesbet Keim: redactie@aristos-best.nl
Wil je je abonneren op de nieuwsbrief of is je e-mailadres gewijzigd?
Geef dit dan even door op: nieuwsbrieven@aristos-best.nl.
Meer actueel nieuws, foto s en achtergrondinformatie op www.aristos-best.nl.

