22 juni 2016

Agenda
Zondag 10 juli:
familie toernooi / slotfeest
Vrijdag 2 september:
Vrijwilligers BBQ

De buitentrainingen
stoppen op
vrijdag 8 juli.
De buitentrainingen
starten weer vanaf
maandag 5 september

Algemene ledenvergadering
Hierbij een korte samenvatting van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 14 juni. Er was een zeer grote
opkomst. Dank voor ieders betrokkenheid!!
Kampioenen:
Huldiging van 6 kampioensteams; MJE1, MC, JB, DA, DS2 en Dames recreanten. Met een verraste MC-groep die
echt van niets wist. Allen gehuldigd met een leuke kampioensfoto of flesje ‘verantwoorde’ champagne. Het enthousiasme van de kampioenen geeft veel energie!
De Pluim:
Ieder jaar wordt een Pluim uitgereikt aan leden waarvan we vinden dat ze een opvallende prestatie hebben verricht/verrichten. Dit jaar werd de Pluim uitgereikt aan Yvonne de Korte, vanwege haar erg enthousiaste en positieve
benadering en uitstraling richting de jongste jeugd. En ook een Pluim voor Joop Baltussen, hij heeft op eigen initiatief een Jeugdplan opgezet, is jeugdtrainers gaan begeleiden en is erg zichtbaar enthousiast, wat anderen weer
stimuleert. Joop is onze nieuwe Jeugdcoördinator.
Financiën:
De financiën van 2015-2016, het contributievoorstel en de begroting voor 2016-2017 zijn zonder aanpassingen
aangenomen.
Club van 50:
De Club van 50 is nogmaals onder de aandacht gebracht. Voor € 50,- per jaar ben je lid en word je als ‘Club’ een
keer uitgenodigd om een thuiswedstrijd van onze DS/HS te bezoeken, met een drankje. Daarnaast proberen we op
andere gelegenheden aandacht aan de Club van 50 te besteden. Tijdens de vergadering is de ‘Club’ weer uitgebreid, wie volgen nog meer!! Aanmelden kan bij Erik van Happen (ehvanhappen@onsmail.nl).
Bestuurssamenstelling:
Dit jaar heeft Liesbet Keim afscheid genomen als bestuurslid, haar bestuursfunctie zal niet ingevuld worden waarmee het aantal bestuursleden op 5 komt.
Bart Ambaum, Henri van Vroenhoven en Astrid Bergman zijn herkozen in het bestuur.
Kaderleden die met een taak zijn gestopt:
We hebben kaderleden die gestopt zijn met een taak hiervoor bedankt: Liesbet Keim als bestuurslid en trekker PRcommissie, Jac Thielemans als ad interim trainer HS1, Lenie van Schijndel en Hans van de Linden als begeleider
van HS2, Gert Moonen als coach van HS2, Bart Stravers en Tim van de Bersselaar als trainer van JC, Angela Eijkemans en Astrid Bergman als trainer van de jongste jeugd, Bart Ambaum als trainer/coach van JB, Thijs Baardwijk als scheidsrechter, Jeroen Peters als trainer HS1, Frank Purschel als begeleider HS1.
Vacatures:
Dit jaar hebben we ook nog een aantal vacatures:

PR commissie; met als taken 1) doorsturen en eindredactie teksten naar Groeiend Best en 2) samenstellen
en eindredactie Nieuwsbrief

Coach MJF (jongste jeugd)

Trainer Jongens C

Jeugdscheidsrechters
Ik vraag jullie bijzondere aandacht voor deze 4 vacante functies, waarbij we meerdere jeugdscheidsrechters nodig hebben!!
Bart Ambaum, voorzitter

Sponsoractie Rabobank Clubkas Campagne
Zoals jullie vorige week in de Nieuwsflits hebben kunnen lezen doet Aristos mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Deze actie is erop gericht om sponsorgelden van de Rabobank onder de verenigingen te verdelen. Rabobank leden kunnen in oktober stemmen op verenigingen (met ieder een eigen idee waar ze het sponsorgeld aan
willen besteden).
Daar moeten we echter wel wat voor doen!
1. We moeten een goed idee hebben waarmee we willen inschrijven voor de Clubkas Campagne. Een
idee waarvan leden van andere verenigingen wellicht zeggen; He, dat is leuk, jullie krijgen mijn stem.
Belangrijkste voorwaarde is: Maatschappelijk doel ter verbetering van leefbaarheid, educatie, cultuur,
sport & recreatie.
 Iedereen die een leuk idee heeft mag dat aan de sponsorcommissie doorgeven via Erik van Happen (evanhappen@onsmail.nl).
 Je mag met je team iets bedenken, voor de vereniging, voor je team, voor een bredere doelgroep
ideeën zijn welkom.
2. Leden (18 jaar en ouder) van de Rabobank mogen stemmen als ze op peildatum 1 juli 2016 lid zijn
van de Rabobank. Als je een bankrekening hebt bij de Rabobank ben je niet automatisch lid, daarvoor moet je je nog wel aanmelden. Hoe meer Aristos-aanhangers / supporters / familieleden/ vrienden / leden ook lid zijn van Rabobank en wonen in de regio Best / Oirschot / Son en Breugel hoe
groter de kans op veel stemmen voor Aristos. Lid worden kost niets, leidt tot geen enkele verplichting
en kan via: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden

Schoolsportolympiade met Aristos scheidsrechters
Op vrijdag 3 juni werd in Best de Schoolsport Olympiade gehouden. Daarbij kunnen alle groepen 6 en 7 van de Bestse basisscholen verschillende sporten beoefenen. Ook handballen is
één van de opties. Op 4 velden (uitgezet op de voetbalvelden
van Wilhelmina Boys) werd gestreden om de eer. Om dit mogelijk te maken heeft Aristos geregeld dat er handbal goals en
scheidsrechters zijn.
Ieder jaar vragen we hiervoor jeugdleden om te fluiten. Een hele ervaring en ook een leuke, want de meesten willen een volgend jaar weer meedoen. Soms past dat helaas niet helemaal
in het schema van de opleiding die ze volgen. Dit jaar waren het
Anouk, Claudia, Rosanne, Damien, Maik, Martijn, Hans en
Bram die de fluit ter hand namen. Ook Wil van de Heuvel (niet
op de foto) deed weer mee. De organisatie was in handen van
Martien, ondersteund door Bart.
Iedereen heel erg bedankt oor de medewerking en organisatie
en we hopen ook volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.

Schoolhandbaltoernooi groepen 4
Zondag 22 mei jl. werd weer het jaarlijkse handbaltoernooi georganiseerd voor alle kinderen van groep 4 van de
basisscholen uit Best. De weken voor hiervoor hadden enthousiaste trainers van Aristos aan alle groepen 4 van de
basisscholen uit Best de kinderen handballessen gegeven. Het was een genot om te zien hoe enthousiast de kinderen aan deze lessen deelnamen. Ook de leerkrachten werkten mee tijdens deze handballessen.
De kinderen werden na de laatste handballes uitgenodigd om mee te komen doen aan een handbaltoernooi op de
verharde buitenvelden naast de sporthal.
Het weer zat gelukkig mee waardoor de 25 kinderen extra konden genieten van het leuke toernooitje. Na de gezamenlijke warming-up gingen de kinderen super gemotiveerd van start. Je kon goed zien hoe het geleerde in de
handballessen werd toegepast. Deze geslaagde dag werd afgesloten met de prijsuitreiking.
Iedereen heeft een medaille gekregen en een zakje chips waarna er groepsfoto's werden gemaakt. Deze dag had
natuurlijk niet plaats kunnen vinden zonder de vele vrijwilligers van handbalvereniging Aristos.

Handbalschool Brabant
Sinds een half jaar zijn 3 van onze jeugdleden (Tijs, Tobias en Jochem, van
links naar rechts) toegelaten tot de handbalschool Brabant. Bijna elke zaterdagmiddag wordt er naast wedstrijden en trainingen bij de handbalvereniging
een extra training verzorgd van 2 uur waarbij een gemotiveerd clubje kinderen
uit geheel Brabant bij elkaar komt in Udenhout en fanatiek en intensief begeleid worden door medewerkers en vrijwilligers van de handbalschool. Onze 3
jeugdleden behoren tot de jongste van de 25 kinderen in de jong-jong categorie t/m 12 jaar.
Na al die trainingsarbeid van de afgelopen periode wordt elk jaar het seizoen
afgerond met een aantal goed bezette (internationale) toernooien. Afgelopen
pinksterweekend hebben onze jongens hun eerste ervaring mogen opdoen in
Duitsland en dat was niet onverdienstelijk. Zeker gezien het leeftijdsverschil
met de andere teams op het toernooi hebben de jongens het heel goed gedaan. Het was een mooie eerste ervaring wat smaakt naar meer. In juli staat het volgende toernooi gepland in België.
Ook aankomend jaar zullen onze jongens moeten laten zien dat ze genoeg vooruitgang boeken in hun ontwikkeling
om bij de handbalschool te mogen blijven.

NK Beach Handball

Verenigingsoutfit

Op 2-3 juli mag ons Heren B team weer deelnemen aan het NK
Beach Handball. Zij hebben zich vorige week op het Beach Handball
toernooi in Heesch geplaatst.
Voor sommige jongens wordt dit de 4e deelname aan het NK op rij.
Succes jongens!!

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

Kader-bedankavond
Aan de start van het seizoen op vrijdag 2 september is de jaarlijkse
bedankavond voor alle kaderleden.
Vertrekkende en komende kaderleden zijn hiervoor uitgenodigd
met partner. Betrokkenen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Uitslagen

Verjaardagen

Einduitslagen veldseizoen als aparte bijlage bij deze nieuwsbrief

27 juni
29 juni
30 juni
2 juli
3 juli
4 juli
6 juli
7 juli
7 juli
8 juli
8 juli
9 juli
11 juli
12 juli
13 juli
13 juli
15 juli
16 juli
17 juli
17 juli
17 juli
18 juli
19 juli
24 juli
27 juli
28 juli
31 juli
1 augustus
2 augustus
3 augustus
5 augustus
8 augustus
9 augustus
9 augustus
12 augustus
12 augustus
18 augustus
20 augustus
21 augustus
21 augustus
22 augustus
23 augustus
27 augustus
28 augustus
30 augustus

Toine Singendonk
Claudia v. Kuijk
Daphne de Rooij
Remco Brugmans
Hans v.d. Linden
Anouk Lavrijsen
Nancy Yang
Gerard Da Deppo
Jill Vincent
Lena Gerstmans
Marlin de Bresser
Nico van Mil
Robert v. Hardeveld
Amy Hendrikx
Maartje v.d. Mortel
Walid Ouali
Dayenne Vincent
Mart Heddes
Angelique Leenen
Fenna v.d. Straeten
Helma v.d. Meulengraaf
Sabiha Hamid
Dex Geven
Tijs Appeldoorn
Sandra Bodrilla
Mieke van Bergen
Thies de Bruin
Harm Soetens
Stijn Aangenendt
Johan Huijsmans
Inge Joeloemsing
Peter Geven
Karin Jansen
Nick v.d. Heijden
Lieke Engels
Paula Millenaar
Rosanne Vosters
Lena v.d. Ven
Gijs Rutten
Kevin v. Huizen
Jochem van Essen
Niels Aartse
Ingrid Stobbe
Fred v. Essen
Nathalie Beekmans

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.

