
 
Nieuwsbrief Havoc december 2016 
 
Zo vlak voor de feestdagen nog even een Nieuwsbrief van Havoc. 
 
We zijn blij met een groot aantal kampioenen. 5 teams bij de CMV te weten N2-1, N3-1,  
N4-2, N5-1 en N6-2. 2 teams in de C te weten MC5 en MC4 en 1 team in de B klasse MB2.  
Een geweldige prestatie van zowel speelsters als trainers en coaches. 
Havoc is trots op jullie! 
 
Door omstandigheden is de led verlichting nog steeds niet overal geplaatst. Misschien in de 
kerstvakantie, maar ik durf hier geen uitspraak meer over te doen. 
Het schilderwerk is bijna af. Het wachten is op de plaatsing van de led verlichting. 
Jan Huisjes, Henk Freriksen en Henk Smeeman zijn hier superdruk geweest.  
Namens Havoc enorm bedankt! Door jullie is de zaal weer super mooi geworden. 
 
Opruimen 
De beheerders vragen jullie medewerking om de spullen beter op te ruimen op de plaats 
waar het hoort in de berging en de netten beter om de planken te vouwen.  
 
Ballenbakken 
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om de ballenbakken bij de training weer af te 
schaffen per 1 januari a.s. Dit omdat we in korte tijd 10 ballen kwijt zijn geraakt a € 50,00 per 
stuk. Ook vinden we ineens ballen waar de omschrijving Assink is doorgekrast en Havoc 
opgeschreven is. Het Assink en wij zijn hier niet blij mee. Betekent dat je na 1 januari weer je 
eigen ballentas mee moet nemen om te trainen. 
Ook het ballenrek moet weer op de plaats die daarvoor bestemd is geplaatst worden en niet 
in de bergruimte van het Assink gezet worden. 
 
Vriendenloterij belactie 
De belavond van de vriendenloterij heeft 30 loten opgeleverd! 16 koppelingen en 14 nieuwe 
loten. Betekent dat als lotenbezitters een jaar lang betalen dit Havoc bij 2800 euro oplevert. 
Een mooi bedrag en ik wil dan ook alle bellers enorm bedanken voor hun bijdrage aan de bel 
avond. Uiteraard kunnen loten ook nu nog gekoppeld worden aan Havoc. Dat kan ten alle 
tijden. 
 
Ranja 
Vanaf 1 januari kunnen de A, B en C teams na de thuiswedstrijd hun wedstrijd evalueren in 
de kantine onder het genot van een glas ranja. De trainer/coach regelt dit met het 
barpersoneel. 
 
 



 
 
Knieperkes toernooi 
Op 2 januari wordt het Knieperkes toernooi georganiseerd. Dit begint om 19.15 uur in de 
Bouwmeester. Daar heeft iedereen tevens de gelegenheid om elkaar Nieuwjaar te wensen. 
Kom langs om te kijken en om gezellig samen het nieuwe jaar in te luiden. 
 
Sportspreekuur van Fysiotherapie Noordman 
Maandag 26 december is er i.v.m. Kerst geen Sportspreekuur.  
Maandag 2 januari 2017 is Mariska weer aanwezig van 19.00 tot 20.00 uur. 
 
Sylvesterparty 
Dit jaar organiseert Havoc toch nog een keer de Sylvesterparty. Het College van B&W heeft 
ons met klem gevraagd nog één keer medewerking te verlenen. Ditmaal houden we het niet 
in de zaal maar in en om de kantine. Volgende edities (afhankelijk van de opkomst) zullen 
(mede) georganiseerd worden door de jongerenwerkers van Wijkkracht. Dit jaar heeft de 
gemeente zich garant gesteld voor inkomsten van Havoc. Omdat we niet zoals vorig jaar 
onze oudejaarsavond opofferen voor Jan met de korte achternaam. Ramon Noordink is DJ 
die nacht en de entree is € 6.00 inclusief twee consumpties en snacks. Door de beperkte 
ruimte is er plek voor ruim 100 kinderen. Dus kom op tijd want vol is vol. Er wordt geen 
alcohol geschonken en de leeftijdsgrens is tussen de 14 en 18 jaar.  
We hopen ook Havoc leden te mogen begroeten. 
 
Algemene Leden Vergadering 
Op 18 januari 2017 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van 
Havoc. Dit kon niet eerder omdat de week ervoor de tentoonstelling van Nut en Sport wordt 
gehouden. I.v.m. de vogelgriep beslissen zij 2 januari of de tentoonstelling doorgaat. 
Het kan dus zijn dat als deze niet doorgaat we gewoon kunnen trainen en de wedstrijden in 
de Bouwmeester spelen. Zodra dit bekend is krijg je z.s.m. bericht. 
De agenda, notulen en financiële stukken worden t.z.t. per mail gestuurd. 
 
Het bestuur van Havoc wenst iedereen fijne feestdagen en een goed, gelukkig, gezond en 
sportief 2017. 
 
Veel succes in de 2e helft van de competitie. 
 
Mede namens het bestuur 
Annitha Nijhof 
Voorzitter 
 
 
 
Deze nieuwsbrief staat ook op de website www.vvhavoc.nl onder het kopje ‘Nieuws’. 
 
Als jullie leuke verhalen hebben over je team, wedstrijdverslagen of iets anders voor de 
website, mail het naar info@vvhavoc.nl 
Wij zetten het voor jullie op de website! 

http://www.vvhavoc.nl/
mailto:info@vvhavoc.nl

