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HRSH-NIEUWS
HRSH A – VOORLOPIG AAN DE LEIDING IN 2E PROVINCIAAL!

Nooit
medewerkers
genoeg !
Na onze eerste editie van onze
gazet mochten we al een paar
nieuwe vrijwilligers
verwelkomen.
Welkom :
Ivan Pallet (Ingang/kassa)
Roald Cant (Logistiek)
Etienne Goethals (Logistiek)

We hopen met deze tweede
editie nog wat mama’s / papa’s
te mogen toevoegen.
Dus heb je wat tijd, laat het ons
weten. Neem contact op via
info@hrsh.be

HRSH A onder leiding van Maarten De Landtsheer – Ken Van Roy en Kris Van de Putte

Onze spelers in beeld
Vorig seizoen gingen we de samenwerking
aan met Sportpictures.
Zij verzorgen voor zeer veel clubs de
jaarlijkse fotoshoot.
Jullie zullen binnenkort van hen een mail
ontvangen met een login en paswoord. Via
dit online platform kan je zowel je ploegfoto
als je indivduele foto bestellen. Het is zelfs
mogelijk om zelf je achtergrond te kiezen bij
je foto.
De volledige uitleg zal je via PSD ontvangen.
Voorbeeld van de ploegfoto.

IN DIT NUMMER
COVID-19

STEUN ONZE CLUB –
BESTEL CAVA

NIEUW IN DE KANTINE
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COVID - 19

AGENDA

We blijven in de ban van de pandemie.

Geplande
evenementen

Nadat Voetbal Vlaanderen besliste om de
wedstrijden voor de amateurploegen voor
een maand on hold te zetten hebben we als
bestuur samen met verschillende clubs uit de
regio beslist om voor ieders veiligheid al onze
activiteiten tijdelijk stop te zetten.

Gelukkig hebben we onze fotoshoot nog
kunnen afwerken.
Maar de voorziene footlunchen en de
voorstelling van onze jeugdploegen zullen we
jullie spijtig genoeg nog te goed moeten
houden.

Ondertussen zijn we terug opgestart met
onze jongste ploegen ! De spelers/ouders
zullen hierover via PSD geïnformeerd worden.
Lees ook zeker onze regels met betrekking tot
deze pandemie.
Het ‘verloren’ voetbalplezier zullen we onder
voorbehoud tijdens de kerstperiode proberen
te compenseren.

Ondertussen rekenen we op jullie massale
steun met onze CAVA - actie
Onze kantine blijft voorlopig dicht !

STEUN JE CLUB

CAVAVERKOOP
Zoals elke club halen we de financiële middelen voor onze werking bij onze gulle sponsors
en uit onze inkomsten van de kantine en de georganiseerde evenementen.
Covid-19 beperkt onze mogelijkheden. Gelukkig kunnen we als club rekenen op de goodwill van onze
ondervoorzitter. Vinotee wil de club steunen en organiseert een cava verkoop.
Deze fruitige cava wordt voor de gelegenheid in een HRSH-kleedje te koop aangeboden.
Wij rekenen op elke speler, trainer, afgevaardigde, medewerker, supporter en sponsor om zoveel
mogelijk flessen te verkopen.

1 fles = 10 € (6 flessen per karton)
De voorraad was reeds besteld voor de tweede lockdown, dus jullie bestellingen zijn heel welkom!
Ons doel is om 4 000 flessen te verkopen – je zal het verloop kunnen volgen op onze website !
Omdat het in Covid-19 tijden niet altijd mogelijk is persoonlijk contact te hebben, is er ook de
mogelijkheid jullie bestelling via onze vernieuwde website te plaatsen. Vinotee handelt de volledige
bestelling af. Je kan de QR hiernaast gebruiken om direct op het bestelformulier terecht te komen .

VERNIEUWDE WEBSITE

Wij zitten niet stil !
Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat digitale
communicatie nog belangrijker is geworden.
Naast PSD (Pro Soccer Data) en onze
Facebookpagina willen we onze website actief
gebruiken.
Wij zijn zeer fier om jullie onze vernieuwde
website voor te stellen. Hij is nog niet perfect en
vraagt nog wat bijsturing, maar we willen hem
toch al graag met jullie delen.

MAAK DEEL UIT VAN ONS ‘MEDIA’-TEAM !
Stuur ons je verhaal (liefst met foto) en wij
doen de rest.
We plannen een twee-maandelijkse HRSHgazet, willen een actieve website, delen
graag foto’s via facebook – maar dit kunnen
we niet alleen !
Maak deel uit van het ‘Media’ – team en
reageer nu !

Neem zeker eens een kijkje. www.hrsh.be
info@hrsh.be
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GEZOCHT

Ons succes en het
provinciaal label.
Een voetbalclub kan enkel fungeren door massa’s
vrijwilligers. Nu we voor onze jeugdwerking het
provinciaal label hebben gehaald en we heel wat nieuwe
spelers mochten aansluiten, zijn we nog steeds op zoek
naar een paar trainers.
Heb je ervaring met voetbal en wil je wat tijd vrijmaken
om je kennis door te geven aan onze jongste spelertjes,
laat het ons weten.
Ben je in het bezit van een getuigschrift C en heb je zin om
vanaf januari 21 aan te sluiten bij de cursus op de
Poerdam voor het getuigschrift B – ook dan zullen we je
met open armen ontvangen voor onze PU12.
Interesse : stuur je kandidatuur naar tvjo@hrsh.be

NIEUWS VAN ONS BESTUUR

Nieuw bestuurslid
Een voetbalclub runnen is meer dan alleen de teams
en wedstrijden in goede banen leiden. De
dagdagelijkse leiding gebeurt door het dagelijks
bestuur, de eindverantwoordelijkheid ligt bij het
bestuur.
Nadat Luc Van Steelandt, na jaren actief te zijn
geweest als voorzitter in onze club, zijn functie wilde
overdragen, was Andre De Wael bereid deze functie
ad-interim waar te nemen. Ondertussen is hij al een
paar seizoenen onze voorzitter.

Filip De Burggrave, jaren onze actieve
ondervoorzitter, droeg zijn taken over aan Tom
Van De Perre. Hij houdt zich vooral bezig met
het logistieke en de evenementen op de
Poerdam. Filip beperkt zijn engagement nu tot
sponsor van onze club.
Onder het motto : meer handen maken het werk
lichter, zijn we blij met de recente aanstelling
van Peter Goovaerts als nieuw bestuurslid. Peter
is al een paar jaar actief in de club als
afgevaardigde bij de B-ploeg en belangrijke
sponsor; binnen het bestuur zal hij de taak van
secretaris op zich nemen.
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ALS WE TERUG MOGEN OPSTARTEN

We kijken alvast uit om jullie op de Poerdam te verwelkomen !

Wanneer we op een veilige manier terug kunnen opstarten, dan zal
dit vast en zeker onder strikte voorwaarden zijn.
We zullen deze info via al onze kanalen communiceren.
Ben je nog niet geregistreerd op Pro Soccer Data, laat het ons zo snel
mogelijk weten : info@hrsh.be – jeugd@hrsh.be

THUISWEDSTRIJDEN

Wat jullie al wisten
JEUGDWEDSTRIJDEN:

SENIORWEDSTRIJDEN:

De toegang voor onze jeugdwedstrijden is gratis. We vragen wel om je
als toeschouwer vooraf te registreren via onze website – kies de knop
jeugdwedstrijden.

De toegang op vrijdagavond voor de wedstrijden van de reserven en
U21 is gratis. Ook bij deze wedstrijden vragen we om je vooraf online
te registreren.
Via de QR hier links kom je op onze Covid-19 pagina – kies de knop
senior wedstrijden.
De wedstrijden van onze eerste ploegen A (2e provinciaal) en B (4e
provinciaal) zijn betalend.
De toegangsprijs is 7.00 € voor onze A-ploeg en 4.00 € voor de B-ploeg.
Er is mogelijkheid om een abonnement te bestellen.

Wie onze club wil steunen kan lotjes van het 21-spel kopen.

Lees hier meer over op onze website of neem contact op via mail:
info@hrsh.be

Gelieve ten allen tijde de voorziene maatregelen in acht te nemen.

Onze eigen spelers van groot tot klein mogen gratis binnen als ze in de
voetbaluitrusting van HRSH gekleed zijn.

OPLOPEN MET ONZE EERSTE PLOEGEN:

VIP-RECEPTIE:

De vernieuwde planning volgt vanaf het moment dat het terug kan en
mag .

Tijdens de rust van de A en B-ploeg is er de mogelijkheid om gebruik te
maken van een VIP-Receptie. Deze is enkel toegankelijk met een VIPkaart. Een VIP-toegangskaart voor het ganse seizoen kan aan 90.00 €
aangekocht worden in de kantine.
U zal daar dan eerst een tijdelijke 1-dagstoegangskaart ontvangen.
Tegen de volgende thuiswedstrijd zal uw gepersonaliseerde VIP-kaart
klaar liggen.
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