
 

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?  
Stuur je bijdrage naar Tanja Baltussen: redactie@aristos-best.nl b 

 

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.  

Agenda 

26 maart 2022 
Darttoernooi 

Verjaardagen 

19 februari Anne Rovers 
23 februari Diana Roovers 
25 februari Angela Eijkemans 
27 februari Devian v. Dorst 
 3 maart Joram Dupont 
 4 maart Lotte Verhaar 
 4 maart Luuk Brants 
 8 maart Servaes Duif 
 9 maart Chantal v.d. Kaa 
 9 maart Felix v.d. Straeten 
 9 maart Joni van Bekhoven 
15 maart Joep Siemerink 
16 maart Thom van Aarle 
16 maart Vins van Kleef 
19 maart Connor v. Lierop 
21 maart Koen van Essen 
27 maart Mary v.d. Dungen 
28 maart Jules Corten 
 1 april Dieter van Riel 
 1 april Nynke van Belkom 
 6 april Sonja Knols-Jacobs 

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. 

Nieuwe voorzitter: Fred van Essen 

Tot onze grote blijdschap heeft Fred van Essen aangegeven als voorzitter toe 
te willen treden tot het bestuur. Daarmee volgt hij per direct Frans Vincent op. 
Namens de hele vereniging bedanken we Frans voor zijn trouwe inzet over de 
afgelopen bijna vijf jaar. 
 
Fred zal voor velen bij Aristos een bekend gezicht zijn. Naast en na zijn eigen 
actieve handbalcarrière zet Fred zich al vele jaren op allerlei manieren in voor 
de vereniging. Als pater familias van een compleet handbalgezin is hij daar-
naast ook als enthousiaste toeschouwer met grote regelmaat langs de velden 
te vinden. 
 
We zijn bijzonder blij met de komst van Fred, die vol plannen en ambities 
aanschuift. Samen gaan we de schouders eronder zetten om na de afgelopen 
twee zware coronajaren Aristos weer tot volle bloei te brengen! 
 
 

 18 februari 2022 

Vertrouwenscontactpersonen  

Frans Vincent en Toine Singendonk zijn bij Aristos aangesteld als vertrouwenscontactpersonen. Frans is als oud-voorzitter van 
Aristos natuurlijk goed bekend binnen de vereniging. Toine heeft zelf altijd bij Aristos gehandbald en ook in het bestuur geze-
ten. 
 
De vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor en geven advies aan leden en kaderleden die last hebben van dis-
criminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en ander ongewenst gedrag. 
 
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie of ander 
ongewenst gedrag zoals pesten is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproe-
pen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat 
erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou 
en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te praten die je ook advies kan geven. 
Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet.  
 
De vertrouwenscontactpersonen kunnen je ook helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar 
gewoon even praten kan ook. 
De vertrouwenscontactpersonen zijn: 
Frans Vincent, 06 55 84 62 03 
Toine Singendonk, 06 21 47 99 44 
vcp@aristos-best.nl (email komt bij beide vertrouwenscontactpersonen aan) 
 
 

Uitslagen 

 
 

Programma 

 
 

Darttoernooi 

Als gevolg van de toen heersende coronamaatregelen hebben we het darttoernooi dat oorspronkelijk gepland stond in januari 
moeten verplaatsen. Er is een nieuwe datum gevonden: op zaterdag 26 maart vanaf 20.00 uur ben je van harte welkom in 
Sportcafé Best (de kantine van de sporthal). Ook als je niet zo van het pijltjes gooien bent vooral komen, want we hebben nog 
wat leuke andere verrassingen voor je in petto. 
 
Dus houd de 26ste maart alvast vrij in je agenda, en tot dan! 
 
 

Trainingen carnavalsvakantie 

In de week van 28 februari zijn er wegens de carnaval geen trainingen op dinsdag en woensdag. Op donderdag zijn de zalen 
wel beschikbaar. Of jouw training op die dag doorgaat, hoor je van je trainer. 
 
 

Paaseitjesactie voor de jeugd 

C-, D-, E- en F-jeugd, we hebben jullie hulp nodig! 
 
Een paar weken voor Pasen willen we jullie vragen zakjes met paaseitjes te gaan verkopen. Hiermee helpen jullie de vereni-
ging en kunnen we binnen Aristos leuke activiteiten organiseren voor jullie. Dus bereid je alvast voor, jullie horen nog van ons! 
 
Sportieve groetjes van de sponsorcommissie 
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