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Voorwoord van de voorzitter  
 
Beste handbalsters, ouders en verzorgers, 
 
Voor je ligt de nieuwe editie van De Cirkel, het boekje dat jaarlijks voor 
aanvang van het nieuwe seizoen uitgegeven wordt door HV Pacelli. Een 
boekje boordevol informatie over teams, trainingen en contactpersonen, maar 
ook over (gedrags)regels die we respecteren en naleven binnen onze 
vereniging. Ik wil jullie vragen het boekje goed door te lezen en als 
naslagwerk te bewaren het komende seizoen. 
 
Terugkijkend op vorig seizoen, denk ik dat we erg blij mogen zijn met het feit, 
dat de competities zijn uitgespeeld. Door Corona (hopelijk de laatste keer dat 
dit begrip in het voorwoord verschijnt) werd de competitie in de winter een 
tijdje stil gelegd. Met als gevolg competities, die tot en met half mei duurden. 
Na afloop van dit seizoen hebben we een meer dan voortreffelijke 
seizoenafsluiter gehouden op het terras van het Sourcy Center. Deze seizoen 
afsluiter stond in het teken van afscheid nemen van onze trainster van dames-
1 Carla Ensink en teambegeleidster José Velthuis. Na zeven succesvolle 
jaren leidinggeven aan ons eerste team, gaan deze twee dames van de rust 
genieten. Het was een afscheid met een lach en een traan, waarbij het lied 
dat de meiden van dames-1 voor Carla en José hadden gemaakt als een 
hoogtepunt mag worden beschouwd. 
 
Afscheid nemen van de één betekent een welkom aan een ander. In Herman 
Keppels hebben we een nieuwe trainer gevonden. Herman is woonachtig in 
Hengelo (o) en trainde de afgelopen jaren de dames van eredivisionist 
Borhave. We wensen Herman en Sandra de Bree (die de taak van 
teambegeleidster op zich gaat nemen), heel veel succes en plezier! 
Bas van den Berg is voor komend seizoen onze nieuwe keeperstrainer. Bas, 
van harte welkom bij de club en uiteraard ook heel veel succes en plezier 
toegewenst! 
 
Voor onze technische commissie was het ook dit jaar weer een enorme 
puzzel om de teamindelingen rond te krijgen. Op moment van schrijven van 
dit voorwoord, zijn bijna alle plekken, op een enkele na ingevuld. Een 
compliment aan de technische commissie is daarom wel op zijn plaats. 
 
Erg fijn om te vermelden is het feit dat we naast een nieuw derde damesteam 
in alle leeftijdscategorieën een team hebben. Prachtig om nieuwe leden te 
kunnen verwelkomen. 
Hopelijk gaan ook deze nieuwe leden een leuke en sportieve tijd tegemoet. 
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Ik wens iedereen een hele fijne vakantie! Geniet van de zon, lees een boek, 
drink een cocktail, laat de boel de boel, laadt de accu op en dan zien we 
elkaar bij aanvang van, naar ik hoop een voorspoedig seizoen 2022-2023. 
 
 
 
Je kunt alleen tijd verspillen 
Als je vergeet ervan te genieten 
 
Loesje 
 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Arjan de Bree 
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Doelstelling van de vereniging 
HV Pacelli is een vereniging, waar prestatie en plezier hand in hand gaan en 
waar iedereen respect voor elkaar heeft, zowel binnen als buiten het 
handbalveld.  De visie van handbalvereniging Pacelli is om zoveel mogelijk 
leden, op een niveau dat bij hen past, plezier te laten beleven in het 
beoefenen van de handbalsport. Daarbij is het doel om met de prestatie 
teams te spelen op het hoogst haalbare niveau.  
 
De vereniging zet zich in op het optimaal benutten van de kwaliteiten en 
talenten van onze (jeugd)leden door naar het individu te kijken. Spelen en 
trainen is in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de individuele 
technische en tactische vaardigheden om zo een steeds betere handballer te 
worden, rekening houdend met ieders fysieke, mentale en sociale 
ontwikkeling. 
 
Binnen HV Pacelli zoekt het bestuur samen met de technische commissie, de 
gediplomeerde trainers en de overige commissies de samenwerking op en 
maken zij zich samen verantwoordelijk voor een hechte, veilige en gezonde 
vereniging, waar iedereen zich thuis voelt en plezier heeft in wat hij/zij doet 

Wat verwacht de vereniging van jou (en je ouders)? 
- Gedraag je volgens de kanjerafspraken (zie hieronder). 
- Toon respect voor leidinggevenden zoals trainers, coaches en 

scheidsrechters. 
- Laat kleedkamers netjes achter.  
- Wedstrijdtenues zijn voor alle teams gesponsord. Deze worden om de 

beurt gewassen door een ouder/speler. Graag binnenstebuiten 
wassen. 

- Bij jeugdwedstrijden wordt verwacht dat ouders om de beurt rijden. Er 
kan om een kilometervergoeding van € 0.19 per km. gevraagd worden 
bij de penningmeester.  

- We spelen wedstrijden met zwarte sokken en goede sportschoenen 
zijn van belang. 

- Zorg voor een bidon tijdens de wedstrijden.  
- Aanwezigheid (speler of een ouder) op de jaarvergadering. 

 
Verder verwachten we van jou dat je meehelpt bij de acties die wij binnen de 
vereniging houden om de financiële eindjes aan elkaar te kunnen knopen: 

- Sint- en Pietenactie: zelf rondgaan als Sint of Piet. Daarnaast hebben 
we ook mensen nodig voor het schminken, wassen en rijden. 

- Oliebollenactie: op 31 december verkopen we vanuit de vereniging 
oliebollen, hierbij worden alle leden verwacht op die dag te helpen 
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met olieballen verkopen in binnen- en buitengebied. Daarnaast zijn 
oliebollenbakkers en inpakkers nodig. 

- Kermisactie: helpen achter de bar tijdens de Zieuwentse kermis. 
- Helpen op de Zwarte Cross en Mañana Mañana. 

Ouders langs de lijn, fijn dat jullie er zijn, maar... 
- Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar 

wedstrijden 
- Wees enthousiast, stimuleer je kind en de medespeelsters. 
- Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met 

de bal, met zichzelf en met de tegenstander.  
- Laat het coachen over aan de trainer/coach.  
- Blijf altijd positief, juist bij verlies.  
- Word niet boos, de volgende keer beter. 
- De scheidsrechter doet ook zijn best, 

bemoei je niet met zijn/haar 
beslissingen. 

- Gun je kind het kind zijn, want het moet 
nog zoveel leren. De wedstrijd is al 
moeilijk genoeg. 

- Winnen, maar ook verliezen hoort nu 
eenmaal bij het handbal. 

- Als je kind talent heeft, wordt dat heus 
wel opgemerkt. 

- Wil je echt met handbal bezig zijn, meld 
je dan aan als begeleid(st)er of coach. 
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Kanjerafspraken 
Aan het begin van het seizoen is het goed om even stil te staan bij een paar 
algemene gedragsregels die wij als vereniging belangrijk vinden tijdens, maar 
ook voor en na trainingen en wedstrijden. Deze gedragsregels zijn de 
zogenaamde “kanjerafspraken”. 
 

1. We helpen elkaar 
De basis van elke teamsport. We helpen elkaar binnen en buiten het veld. 
Samen winnen, maar ook elkaar helpen met het verwerken van een 
verliespartij. 
 

2. We vertrouwen elkaar 
Zonder vertrouwen geen samenwerking. Zorg dat je te vertrouwen bent en 
durf te vertrouwen. 
 

3. We lachen elkaar niet uit 
Lachen en plezier maken is het doel, maar uitlachen is uit den boze! 
 

4. Niemand speelt de baas 
Als een van de speelsters de baas wil spelen, ontstaan er snel problemen. 
Baasspelers verdragen geen aanwijzing van de trainer en geen correctie van 
de scheidsrechter. 
 

5. Niemand doet zielig 
Kijk niet hoe erg je het hebt, maar: wat ga ik doen om het op te lossen? Vraag 
hulp. 
 

6. We hebben respect voor onszelf en anderen 
Je geeft respect en je verdient respect. Heb respect voor jezelf, anderen en 
andermans spullen. 
 
Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, vragen we ook aan jou, als ouder en 
supporter van jouw kind, de kanjerafspraken te respecteren en uit te dragen. 
Als we ons met z’n allen aan de regels houden, hebben we met z’n allen een 
leuk seizoen! 

Vertrouwenspersoon HV Pacelli 
HV Pacelli vindt het van belang dat iedereen van de sport kan genieten. We 
willen een actieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht 
iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Binnen de vereniging 
gebeuren een hoop goede zaken; we zijn volop in ontwikkeling en iedereen 
helpt en werkt met een betrokken hart. Het kan echter voorkomen dat iemand 
met een probleem kampt waarbij zij niet bij de trainer/coach terecht kan. De 
vertrouwenspersoon is dan aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering. 
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Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met de persoon in kwestie bespreken 
hoe het probleem kan worden aangepakt. Vertrouwenspersoon bij HV Pacelli 
is: 
 
Kim Boerboom-Beening  

Social media  
www.pacelli.nl. Hier vind je alle informatie over onze vereniging. Ook kun je er 
links vinden naar andere sites over het handbal zoals de officiële site van het 
Nederlands Handbal Verbond, waar je de competitie, uitslagen en standen 
kunt vinden: www.handbal.nl. Dezelfde informatie is te vinden in de 
HandbalNL app, we raden aan om deze te downloaden. 
 

   HandbalNL app. 
 

We hebben een whatsappgroep voor alle betrokkenen van de 
vereniging waarin algemene belangrijke informatie gestuurd wordt. 
Ben je nog niet toegevoegd in de app? Doe één van de bestuursleden 
een berichtje of voer de onderstaande link in op internet.   
https://chat.whatsapp.com/LiBiw8o4FogDa0M9qkbprD  

 

     www.facebook.com/HV-Pacelli  
 

    twitter.com/HVPacelli  
 

    instagram.com/pacelli_zieuwent  
 
Af en toe worden er tijdens trainingen, wedstrijden of andere bijeenkomsten 
beeldmateriaal gemaakt die we op de website of op Social media plaatsen. 
Het kan voorkomen dat jij en/of je kind hierin voorkomt. Mocht je niet willen 
dat we beeldmateriaal van jou en/of jouw kind plaatsen, dan kun je dit melden 
via pacelli@handbal.nl. 

Gebruik mobiele telefoons 
Binnen Pacelli hebben we het beleid dat mobiele telefoons niet gebruikt 
mogen worden in de kleedkamer, dit om pestgedrag te voorkomen en 
iedereen een veilig gevoel te geven. Mocht er wel iets voorkomen, meld het 
dan graag bij onze vertrouwenspersoon of bij het bestuur van Pacelli.  
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Bestuur 
Het bestuur van de handbalvereniging is eindverantwoordelijk voor de het 
totale beleid van de vereniging en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Er 
wordt één keer per maand vergaderd. Het bestuur bestaat uit de volgende 
personen: 
 
Arjan de Bree – Voorzitter   
Annette Vosters – Secretaris (Boersweg 12, 7136 KK Zieuwent) 
Clementine Onstenk – Penningmeester (aftredend)  
penningmeester.pacelli@gmail.com  
Jorien Stemerdink – wedstrijdsecretariaat en contact jeugdcommissie 
Anne Krabbenborg – Lid en contact activiteitencommissie en scheidsrechters  
Robert Boekelder – Lid en contact technische commissie  
Marliek Hummelink - Lid  
Rob Aagten – Voorgesteld penningmeester  
penningmeester.pacelli@gmail.com  
*Mits goedgekeurd op de jaarvergadering van dinsdag 20 september 2022. 

Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven en behouden van 
sponsoren. Wanneer er een mogelijkheid is om een nieuwe sponsor te 
werven voor de vereniging, kan contact opgenomen worden met een lid uit 
deze commissie. Dan kunnen zij dit bedrijf/deze organisatie officieel 
benaderen. Voor het komende seizoen bestaat de commissie uit de volgende 
personen: 
 
Raymond Krabbenborg    
Rob Aagten – Contact vanuit het bestuur    

Technische commissie  
De technische commissie is verantwoordelijk voor de indeling van de diverse 
teams, het trainersoverleg, opgave voor toernooien, materialen en denkt mee 
en adviseert over het beleid van de vereniging. Voor het komende seizoen 
bestaat de commissie uit de volgende personen: 
 
Ilse Everink-Stoltenborg – Aanspreekpunt senioren, NHV en sportlink  
Inge Boekelder – Aanspreekpunt jeugd  
Marliek Hummelink – Aanspreekpunt toernooien en Sourcy Center algemeen 
Martine Arink – Materialenbeheer   
Robert Boekelder – Contact vanuit het bestuur en kledingcoördinator  

Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de 
Sinterklaas-, Oliebollen- en Zwarte Cross-actie. Ze benaderen balsponsoren, 
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innen entreegelden bij wedstrijden van dames 1 en verkopen seizoenkaarten 
aan de kassa tijdens de wedstrijden. Voor het komende seizoen bestaat de 
commissie uit de volgende personen: 
 
Jolanda Scharenborg – Aanspreekpunt Sint & Pietenactie 
Monique ter Bogt – Penningmeester van de Activiteitencommissie  
Babette Klein Goldewijk – Social media van de Activiteitencommissie 
Renske Hummelink – Contact Oliebollenactie en opgaveformulieren 
Sandy Wopereis – Lid  
Anne Krabbenborg – Contact vanuit het bestuur 
 
Vacature! Heb je interesse om te helpen of een keer mee te kijken met de Sint 
& Pietenactie en oliebollenactie? Laat het dan gerust aan een van ons weten.  

Jeugdcommissie  
De jeugdcommissie van Pacelli is verantwoordelijk voor de organisatie van de 
verschillende activiteiten zoals ledenwerving van jeugd, het jaarlijkse 
handbalkamp, uitjes voor de jeugd, minitoernooi en eventuele andere te 
organiseren activiteiten voor de jeugd van onze vereniging. Voor het komende 
seizoen bestaat de commissie uit de volgende personen: 
 
Cindy Wissink - Handbalkamp  
Anne Schepers - Activiteiten 
Esmé Niënhuis - Minitoernooi  
Fleur Krabbenborg - Minitoernooi  
Mijntje Wassink - Handbalkamp 
Lente Brinkerhof – Handbalkamp 
Jorien Stemerdink – Contact vanuit het bestuur 

Seniorencommissie 
De seniorencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van 
verschillende activiteiten van de senioren. Voor het komende seizoen bestaat 
de commissie uit de volgende personen: 
 
Silke Hoenderboom  
Anne Wopereis  
Carmen Arendsen 
Emma Immink 

Social mediacommissie 
De Social mediacommissie is verantwoordelijk voor de content op onze Social 
mediakanalen. Mocht je input hebben, kun je dit mailen naar 
pacelli@handbal.nl. Voor het komende seizoen bestaat de commissie uit de 
volgende personen: 
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Noëlle de Vries 
Jette Krabbenborg  

Scheidsrechters 
Bondsscheidsrechter: 
Tonnie Krabbenborg  
 
Anne Krabbenborg – contactpersoon bondsscheidsrechters 
Telefoonnummer: 06-48131519 
 
Verenigingsscheidsrechters: 
Sharon Bürer-Beening  
Kelly Klein Goldewijk  
Noreen Engelen-Schotman  
Suzan Everink  
Jette Krabbenborg   
Carmen ten Have  
Evie Penterman  
Anne Wopereis    
 
Noëlle de Vries – contactpersoon verenigingsscheidsrechters 

Wedstrijdsecretariaat & Zaaldienst 
Het wedstrijdsecretariaat houdt zich bezig met het plannen en indelen van 
wedstrijden en regelt de zaalhuur en zaaldienst hiervoor. Daarnaast is het 
wedstrijdsecretariaat de contactpersoon voor het NHV en andere 
verenigingen. Bij Pacelli wordt dit geregeld door: 
 
Jorien Stemerdink   

Agenda geplande activiteiten 
- Verkoop seizoenkaarten Week 35 
- Jaarvergadering 20 september 2022 
- Intocht Sinterklaas in Zieuwent November 2022 
- Sinterklaasactie Week 47-48-49 
- Oliebollenactie 31 december 2022 
- Seizoenafsluiting April 2023 
- Jeugdkamp Mei 2023 
- Kermisactie Zieuwent 10-11-12 juni 2023 
- Zwarte Cross actie 14-15-16-17 juli 2023 
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Aanmelden 
Je kunt je het hele jaar door aanmelden als nieuw lid van onze vereniging 
door het invullen van een aanmeldingsformulier. Aanmeldingsformulieren zijn 
te downloaden via de website. Het Nederlands Handbal Verbond kent 2 data 
in het jaar waarop de bondsafdracht c.q. afdelingsafdracht berekend wordt, nl. 
30 juni en 31 december. Afhankelijk van de aanmelding zal dit in de 
contributie meegenomen worden, dit geldt natuurlijk ook voor de 
verenigingscontributie. 

Steunend lid 
Pacelli biedt aan iedereen de mogelijkheid om steunend lid te worden van de 
vereniging. Het bestuur denkt aan: supporters, oud leden, mensen die Pacelli 
een warm hart toedragen, enz. De kosten bedragen € 25,- per seizoen en je 
krijgt daarvoor het volgde: 

- Seizoenkaart voor dames-1 
- Uitnodiging voor de jaarvergadering (geen stemrecht) 
- Uitnodiging voor de seizoensafsluiting 
- Toezending informatieboekje “De Cirkel” 

 
Steunend lid word je door het invullen van een aanmeldingsformulier voor 
steunend lid. Dit kun je downloaden via de website of je neemt contact op met 
één van de bestuursleden. 

Afmelden 
Het afmelden als lid kan alleen in de maand maart dit in verband met 
teamopgaven bij de bond die reeds in april weer moeten worden ingediend. 
Afmelden is alleen mogelijk via een uitschrijfformulier, te downloaden via de 
website en in te leveren bij de secretaris, Annette Vosters.  

Contributie 
De contributie voor het nieuwe seizoen is vastgesteld op: 
Senioren € 225,00 
 
A-jeugd € 168,40 
 
B-jeugd € 132,80 
 
C-jeugd  € 119,00 
 
D-jeugd  € 112,60 
 
E-jeugd € 112,60 
 
F-jeugd € 112,60 
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De inning van de contributie gaat in 4 termijnen per automatische incasso 
(rond 24 september, 24 november, 24 januari en 24 maart). 

Rekeningnummer HV Pacelli 
De vereniging heeft een bankrekening bij de Rabobank: 
 
Rekeningnummer: NL20 RABO 0160 0097 31 

Blessures 
Bij een blessure van een speelster zijn de ouders of speelster zelf 
verantwoordelijk voor het al dan niet trainen c.q. spelen. De trainer/coach van 
de speelster kan in verband met een (vermoedelijke) blessure bij de trainingen 
of wedstrijden te allen tijde de speelster weigeren of dwingen te stoppen met 
haar activiteiten. 
Bij twijfel over een blessure kan de trainer/coach adviseren om langs het 
handbalspreekuur bij Fysiotherapie Sjaak Jansen te gaan. Vooraf dient er 
gebeld te worden naar de praktijk. Het spreekuur is op dinsdagavond tussen 
17:30 uur en 18:30 uur. Hier wordt een advies gegeven dat door de vereniging 
wordt overgenomen.  
Als een speelster terugkomt van een blessure zal zij eerst een aantal 
trainingen pijnvrij dienen te volgen voordat zij weer ingezet kan worden bij 
haar team voor het spelen van wedstrijden. 
Bij langdurige blessures, ziekte en dergelijke zal het bestuur op aangeven van 
het betreffende lid een korting verlenen op de verenigingscontributie. 

Competitie-indeling  
De competitie start voor alle teams in het weekend van 1 en 2 oktober 2022.  

F-jeugd 
Sinds een aantal jaar organiseert het NHV geen wekelijkse competitie meer 
voor de F-jeugd. Deze competitie is vervangen door het maandelijks spelen 
van toernooitjes. Pacelli heeft ervoor gekozen om deze toernooitjes niet via 
het NHV te spelen, maar aan te sluiten bij een initiatief van de verenigingen in 
de nabije regio. Deze verenigingen organiseren ook maandelijks toernooitjes 
waarbij de jongste leden op een speelse wijze met de sport bezig kunnen zijn. 
Het thuistoernooi bij HV Pacelli wordt georganiseerd door de jeugdcommissie. 
 
Voorlopige teamindeling seizoen 2022-2023 
De voorlopige teamindeling is als volgt en kan in de voorbereiding en tijdens 
de competitie wijzigen: 
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Dames 1 Dames 2 Dames 3 
Inge Boekelder Milou Reijrink Carmen Arendsen 
Marliek Hummelink Anne Krabbenborg Esley Kleinherenbrink 
Martine Arink Babette klein Goldewijk Daphne Ebbers 
Suzan Everink Jette Krabbenborg Joyce Meulenveld 
Noëlle de Vries Anne Schepers Anne Rondeel 
Evie Penterman Gea Meulenveld Britt Woertman 
Sterre Krabbenborg Carmen ten Have Vivian van Hagen 
Silke Hoenderboom Anne Wopereis Britt Waalderbos 
Renske Hummelink Eva Koldewey Emma Immink 
Isa Domhof Kayleigh Wolters Ilse Pierik 
Jorien Stemerdink Myrthe Spekschoor  
Jill Rouwhorst   
Maud Besselink   
Emmeke Vosters   
Totaal: 14 Totaal: 11 Totaal: 10 
   
Trainer/Coach: Trainster/Coach: Trainsters: 
Herman Keppels Cindy Vreeman Vacature 
   
Begeleidster:  Coaches: 
Sandra de Bree  Vacature 
A1-jeugd A2-jeugd B1-jeugd 
Isa Aagten Mijntje Wassink Zoë Holkenborg 
Esmé Niënhuis Myrthe Spieker Quintey Wolters 
Noa Rouwhorst Liz Wopereis Chantal Harbers 
Fleur Krabbenborg Diede Waalderbos Femke de Bree 
Lieke Visser Maud Besselink Lott Wopereis 
Lente Brinkerhof Renske Boomgaars Mila Rouwhorst 
Silke Onstenk Jikke Rouwhorst Jetske Klein Gebbink 
Rachelle Hendriks Jill Rouwhorst Sabine Rouwhorst 
Jet Boekelder Bente Wopereis Karlijn Waalderbos 
Neeltje Wassink Emmeke Vosters Naomi Spieker 
Totaal: 10 Totaal: 10 Totaal: 10 
   
Trainsters: Trainster: Trainsters: 
Anne Krabbenborg Ilse Everink Silke Hoenderboom 
Renske Hummelink  Suzan Everink 
   
Coach: Coach: Coach: 
Anne Krabbenborg Ilse Everink Vacature 
Cindy Wissink   
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C1-jeugd D1-jeugd E1-jeugd 
Neeltje Stoverink Carlijn Wieggers Fleur Bleumink 
Liset Dreierink Roos Domhof Britt Wieggers 
Cato Waalderbos Jet Stegers Isa Eekelder 
Iris Onstenk Marli Krabbenborg Fien Domhof 
Suze Kolkman Izzy Mul Mijs Penterman 
Aafke de Bree Floor Reukers Pleun Hoitink 
Noa Boomgaars Lize Rouwhorst Noor Eekelder 
Esri Eekelder Sis Penterman Suze ter Maat 
Tess Holkenborg  Tatum Haumerssen 
Mara van Balveren  Zoë Rouwhorst 
Totaal: 10 Totaal: 8 Totaal: 10 
   
Trainsters: Trainsters: Trainsters: 
Inge Boekelder Jette Krabbenborg Annet Hummelink 
Sterre Krabbenborg Hedwig Arink Isa Domhof 
 Mijntje Wassink  
 Jet Boekelder  
   
Coach: Coach: Coach: 
Inge Boekelder Jorien Stemerdink Annet Hummelink 
 
 
 
F1-jeugd 
Noor Eekelder 
Suze ter Maat 
Tatum Haumerssen 
Zoë Rouwhorst 
Totaal: 4 

Trainingsschema seizoen 2022-2023 
Er is geen training in de eerste week van de kerstvakantie, tijdens de 
carnaval- en meivakantie voor de jeugd van F t/m C (Let op: wel in de 
herfstvakantie!). 
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Dag Teams Trainer(s) 
Maandag   
14:30-15:30 E1 Annet Hummelink  
Dinsdag   
18:00-19:00 C1 Inge Boekelder 
18:00-19:00 B1 Silke Hoenderboom  
18:30-19:00 Keepers Anne Schepers 
19:00-20:30 DS1 Herman Keppels, Bas van den Berg 
19:00-20:30 DS2 Cindy Vreeman 
20:30-21:30 A1+A2 Anne Krabbenborg 
Woensdag   
17.30-18:30 E1 Isa Domhof  
17:30-18:30 D1 Jette Krabbenborg 
Donderdag 

  19:00-20:15 DS3 Vacature 
19:00-20:15 A2 Ilse Everink 
Vrijdag 

 
  

17:00-18:00 C1 Sterre Krabbenborg 
17.00-18.00 D1 Hedwig Arink, Mijntje Wassink, Jet Boekelder 
18.00-19.00 A1 Renske Hummelink 
18:00-19:00 B1 Suzan Everink 
19.00-20.30 DS1 Herman Keppels 
19.00-20.30 DS2 Cindy Vreeman 
 

Trainingen 
De trainingen voor de senioren starten in de week van 22 augustus 2022. De 
trainingen voor de jeugd start in de week van 5 september 2022 (tegelijk met 
start scholen!). 
 
De indelingen zijn nog onder voorbehoud. Afhankelijk van schoolroosters kan 
het zijn dat er nog wat geschoven moet worden met trainers en trainingstijden. 
 
Mocht je kind in aanmerking komen voor talententrainingen, neem contact op 
met iemand van de technische commissie voor meer informatie. 
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Afmelden voor de training of wedstrijd 
Het afmelden voor training gaat alleen telefonisch, niet via de whatsapp. Dit 
geldt zowel voor trainingen als wedstrijden. Graag zo snel mogelijk afmelden 
bij trainer/coach, dan kan er vervanging voor de wedstrijd geregeld worden.  
De trainer houdt met het maken van een training rekening met het aantal 
mensen dat komt, meld je hierom dan ook zo snel mogelijk af. 

Douchen na trainingen en wedstrijden 
Handbal is een teamsport. Daar hoort bij dat je samen traint en speelt, maar 
ook samen omkleedt en doucht. Na de trainingen en de wedstrijden is het 
verplicht te douchen. Vergeet dus niet je handdoek en badslippers mee te 
nemen. Dat is wel zo hygiënisch. 

Thuiswedstrijden Dames 1 
Het team van Dames 1 speelt in de landelijke hoofdklasse. In principe worden 
de thuiswedstrijden in het Sourcy Center op de zaterdagavonden gespeeld. 
Aanvangstijd: 19.30 uur. 
De entreeprijs voor de thuiswedstrijden van dames 1 bedraagt dit seizoen 
€3,00. Een seizoenkaart kost €15,00. Leden en seizoenkaarthouders van HV 
Pacelli hebben op vertoon van de kaart vrij toegang tot de 
competitiewedstrijden. Voor bekerwedstrijden geldt deze regeling niet en bij 
deze wedstrijden betalen houders van seizoenkaarten ook entree.  

Thuiswedstrijden overige teams 
De overige teams spelen hun thuiswedstrijden in principe op de zondag in het 
Sourcy Center. Er wordt geen entree gevraagd. De aanvangstijden zijn niet 
altijd hetzelfde; op www.handbal.nl en de HandbalNL app kun je het totale 
competitieprogramma vinden. 

Zaaldienst 
Ieder senior- en jeugdlid vanaf de B-jeugd van onze vereniging is verplicht om 
een aantal keer per seizoen zaaldienst te draaien bij de thuiswedstrijden in het 
Sourcy Center. Dit gebeurt in de regel met z’n tweeën of drieën. Dit is voor het 
bijhouden van de tijd, score, etc.  
Bij jeugdwedstrijden wordt ook verwacht dat één of twee personen als 
scheidsrechter optreedt. Ieder senior- en juniorlid krijgt voor aanvang van de 
competitie bericht wanneer zij is ingedeeld. Zaaldiensten kun je vinden 
op www.pacelli.nl/zaaldiensten en in de app handbal.nl. 

Kledingreglement 
- Met de vereniging zijn we bezig met een clubkledinglijn voor de 

aanschaf van kleding voor de trainingen. Nader info volgt nog.  
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- Wedstrijdkleding van Pacelli mag alleen gebruikt worden tijdens 
wedstrijden en officiële gelegenheden van HV Pacelli. Deze worden 
dus niet privé gebruikt en niet voor trainingen. 

- Het wedstrijdtenue blijft in de teamtas. 
- Het wedstrijdjasje mag meegenomen worden naar huis.  
- Bij schade of vermissingen s.v.p. contact opnemen met de 

kledingcoördinator van de technische commissie. 

Extra geld verdienen voor de vereniging  
Vriendenloterij 
Pacelli is aangemeld als goed doel bij de Vriendenloterij. 
Mocht je een lot hiervan hebben, denk dan ook eens 
aan Pacelli bij het bepalen van je goede doel. Per lot 
levert dit de vereniging € 4,40 per maand op! 
 
Rabobank actie ‘Club Support’ 
Rabo Club Support is de vorm van het sponsor- en 
donatiebeleid van Rabobank. Daarbij bepalen de leden van de bank welke 
vereniging of stichting een bijdrage ontvangen. Afgelopen jaar heeft Pacelli 
dankzij jullie stem € 748 ontvangen. Een heel mooi bedrag dat we goed 
kunnen gebruiken. Stemmen jullie volgend jaar weer op ons? 
 
Geef je mening en verdien voor HV Pacelli via “Panelwizard” 
Je kunt geld verdienen voor de vereniging door je 
mening te geven via Panelwizard direct. Je dient je 
hiervoor in te schrijven via de website van 
Panelwizard. Aanmelden alleen levert al direct 1 euro 
per persoon op! Af en toe krijg je dan een mailtje 
waarin om jou mening wordt gevraagd. 
 
Schrijf je in! We hebben de afgelopen jaren al zo’n 
€2.000 voor Pacelli kunnen sparen met maar 20 
personen. Dit kan met een aantal extra personen dus 
snel meer worden! Schrijf je in via: 
bit.ly/2PanelWizard.  

Alle vrijwilligers bedankt! 
Als laatste willen we deze cirkel afsluiten met een bedankje naar alle 
vrijwilligers binnen de vereniging. Zonder jullie is er geen vereniging!  
 
Doe je nog niets binnen de vereniging, maar zou je graag een steentje bij 
willen dragen. Heel graag! Laat het dan weten aan iemand van het bestuur.		
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Sponsoren van HV Pacelli 
 

Hoofdsponsoren 
Bakker Jos, Zieuwent 

Schildersbedrijf Bevabro, Zieuwent 

Roorda Vastgoed BV, Lunteren 

Arink Mercedes, Groenlo 

 

Stersponsoren 
Betting Ressing, Lichtenvoorde 

Siebert & Wassink personeelsadvies, Lichtenvoorde 

De Timp catering, Zieuwent 

RGO Makelaars, Winterswijk 

Everink Brandbeveiliging, Groenlo 

 
Shirtsponsoren 

RTI, Lichtenvoorde 

Autobedrijf Krabbenborg BV, Mariënvelde 

Random’s Haarmode, Zieuwent 

Hummelink Bouw BV Zieuwent 

Sourcy Center, Zieuwent 

MGZ Montage B.V., Zieuwent 

ILT Fineworks BV, Enschede 

Knippenborg Fietsen, Zieuwent 

 
Overige sponsoren 

Romeo Delta MultiMedia BV, Zieuwent 
Sjaak Jansen Fysiotherapie en Manuele therapie, Zieuwent 

Schieven, Zieuwent 
De Spar, Zieuwent 

Lurvink Textiel, Lichtenvoorde 
Spieker Kwekerijen, Zieuwent 

Bloemen op 12, Zieuwent 
Hair Effects, Groenlo 

Sponsorbundeling Zieuwent 
Hovenier Hendriks, Zieuwent 
Garage Kolkman, Zieuwent 
Locis Adviseurs, Varsseveld 

 
Wil je ons ondersteunen door te sponsoren, neem dan contact op met de 

sponsorcommissie! 


