Voorjaar 2018

HLC up-to-date
Meer dan 100 sportlessen per week!

Met o.a.: Agenda voorjaar 2018
Opbrengst Grote Clubactie
Wedstrijdverslagen
Vacatures: kom werken bij HLC

Plannen voor een eigen turnhal

Agenda
HLC up-to-date, voorjaar 2018

27 apr t/m 6 mei

Meivakantie. Geen sportlessen HLC
1 of 2 feb

8 mei

Incasso contributie voorjaar 2018
(opzeggen voor 1 januari 2018)

Middelbare scholieren turnen J/M
KSC, 20.00 - 21.30 uur,
€5,- leden / €10,- niet-leden

3 feb

Geen les KSC ivm opendag CIOS.
Inhaaldag voor deze lessen op 3 mrt.

10 mei

Hemelvaartsdag. Geen sportlessen HLC

10 feb

12 mei

Voorwedstrijd turnen heren,
3e en 4e divisie, wedstrijdgroep

Teamwedstrijd turnen heren
wedstrijdgroep

13 feb

21 mei

Middelbare scholieren turnen J/M
KSC, 20.00 - 21.30 uur,
€5,- leden / €10,- niet-leden

2e pinksterdag. Geen sportlessen HLC
26 mei

Districtfinale turnen dames
4e en 5e divisie, in Amersfoort

25 feb t/m 4 mrt

Voorjaarsvakantie. Geen sportlessen HLC

26 mei

3 mrt

NK turnen heren
4e divisie, wedstrijdgroep

Inhaalles plusgroepen en wedstrijdgroepen KSC (i.p.v. 3 februari).

26 en 27 mei

13 mrt

NK turnen dames,
3e divisie, N3 en N4, wedstrijdgroep

Middelbare scholieren turnen J/M
KSC, 20.00 - 21.30 uur,
€5,- leden / €10,- niet-leden

27 mei

Regiofinale turnen dames,
6e divisie, in Beverwijk

30 mrt t/m 2 apr

Paasweekend. Geen sportlessen HLC
10 apr

2 jun

Middelbare scholieren turnen J/M
KSC, 20.00 - 21.30 uur,
€5,- leden / €10,- niet-leden

Meerkampwedstrijd HLC
plusgroepen en wedstrijdgroepen
Beverwijk

14 apr

2 en 3 jun

Regiofinale turnen dames, 4e en 5e divisie
plusgroep en wedstrijdgroep
Wervershoof

NK turnen dames
2e divisie, wedstrijdgroep

15 apr

12 jun

Jeugdwedstrijd turnen meisjes
recreatief
Belgielaan Haarlem

Middelbare scholieren turnen J/M
KSC, 20.00 - 21.30 uur,
€5,- leden / €10,- niet-leden
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Nieuwe turnhal
Veel van jullie zullen het al gehoord hebben….HLC werkt aan een nieuwe turnhal.
En de kans dat dit gaat gebeuren wordt
steeds groter!!

23 jun
Toestelwedstrijden
plusgroepen en wedstrijdgroepen
KSC Haarlem

30 jun
Wij hebben een plan gemaakt voor een turnhal,
waar al onze trainingen en wedstrijden kunnen
plaatsvinden. Een moderne zaal met een verende vloer, een grote trampoline, een spanbrug
en een valkuil om te landen bij het oefenen van
nieuwe elementen in de turnsport.

Onderlinge turnwedstrijden
alle groepen vanaf 7 jaar
Beverwijk

1 jul
Teamwedstrijden
plusgroepen en wedstrijdgroepen
Beverwijk

Ontmoetingsplek
Een hal waar we niet alleen gaan trainen, maar
waar ook ruimte is om elkaar te ontmoeten,
even te kletsen, plannen te maken en om andere dingen te organiseren. Hoe gaaf zou het
zijn als je je kon inschrijven op een turn clinic of
andere sportieve activiteit?
En dat we alle turnwedstrijden kunnen houden
in onze eigen nieuwe zaal met een mooie tribune voor het publiek?

10 jul

Middelbare scholieren turnen J/M
KSC, 20.00 - 21.30 uur,
€5,- leden / €10,- niet-leden
16 jul t/m 31 aug

Zomervakantie. Geen sportlessen HLC
1 of 2 sep

Incasso contributie najaar 2018
(opzeggen voor 1 augustus 2018)

Van 16 sportzalen naar 1 turnhal
Ook voor de leiding en organisatie zou het
enorm fijn zijn. HLC huurt op dit moment 16
sportzalen waar haar 1600 leden turnen.
Eén turnhal betekent dat de leiding niet meer
hoeft te slepen met materialen van de ene locatie naar de andere, geen sleuteluitwisseling
meer en andere organisatiegedoe. Dat kost elke
week veel geld en tijd, waardoor de leiding minder tijd over houdt voor waar het echt om gaat:
het turnen. Ook zou het betekenen dat de kinderen die nu nog op de wachtlijst staan ook lekker
kunnen gaan turnen, want er is ruimte genoeg.

1 sep

1e lesdag Sportclub HLC

Facebook en Instagram

Actie
Donderdag 1 februari mocht HLC in de raadszaal van het Stadhuis aan gemeenteraadsleden
van de ‘commissie ontwikkeling’ vertellen
waarom het zo belangrijk is dat wij een eigen
turnhal willen neerzetten. Nu maar hopen dat
dit geholpen heeft!

Ook op social media is HLC actief.
Hier plaatsen we belangrijke informatie,
wedstrijdverslagen en ook leuke filmpjes
van de lessen.
Volg ons!
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Wedstrijdverslagen
Het wedstrijdseizoen is volop bezig
--------------------------------------------------------Wedstrijd Meerkamp
plusgroep en wedstrijdgroep jongens en meiden
19 november

gens hebben mooie oefeningen laten zien.
Het was voor het eerst dat zowel de jongens als
de meiden tegelijk wedstrijden hadden. Dit was
een hoop werk met opzetten van de toestellen
maar wel heel leuk om te zien.
Wij bedanken iedereen die bij deze wedstrijd
geholpen heeft; zonder jullie was het niet zo’n
succes.
Er komen nog een aantal wedstrijden aan waar
wij nog vrijwilligers voor nodig hebben. Wilt u
helpen tijdens de wedstrijd van uw zoon of
dochter? Heel graag, laat dit weten bij de leidingen.

Op zondag 19 november hebben de eerste
wedstrijden van HLC plaatsgevonden. Aan
deze wedstrijden deden alle jongens en
meiden van de plusgroep en wedstrijdgroep
mee.
Het was een super leuke dag met een hoop
mooie prestaties van alle sporters. De wedstrijd
vond plaats in Beverwijk en voor een hoop meiden en jongens was dit hun eerste wedstrijd in
deze zaal.
De meiden van de plusgroep lieten voor het
eerst hun nieuwe oefeningen zien. Ook de jon-

--------------------------------------------------------1ste voorronde 3de divisie
senioren dames
17 december

Op 17 december was de eerste voorronde
voor de 3e divisie senior (16+) dames.
Brechtje, Samantha, Demi en Rasa namen
deel aan deze wedstrijd. Marleen was mee
als trainster.
Voor Demi was het de eerste keer in dit niveau.
Zij is ten opzichte van vorig jaar in één keer een
niveau en een leeftijdscategorie omhoog gegaan. Dat is een flinke stap. Brechtje, Samantha
en Rasa turnen al langer in dit niveau.
Rasa heeft vorig jaar in dit niveau nèt niet het
NK gehaald. Nieuw jaar, nieuwe kansen, voor
allemaal.
Omdat er heel veel deelnemers zijn in dit niveau
(bijna 50!), was de wedstrijd opgesplitst over
twee rondes. De eerste ronde was al geweest,
dus het was al een beetje duidelijk wat voor
een punten je moest halen om op het podium te
kunnen komen. De lat lag hoog.
Rasa met haar gouden medaille
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De wedstrijdronde begon voor de meiden op
brug en vervolgde met balk, vloer en sprong.
Rasa heeft de hele wedstrijd stabiel geturnd. Na
het 3e toestel werd duidelijk dat een podiumplek mogelijk was als zij haar Tsukahara goed
zou springen. Zelfs de trainers van de andere
verenigingen in het groepje gingen Rasa aanmoedigen. Over de hele wedstrijd was er al een
gezellige amicale sfeer, maar dit was wel super
leuk natuurlijk. Ennn.... het is gelukt! Rasa is 1e
geworden.
Demi heeft het voor een eerste keer ook heel
goed gedaan. Zij had als doel voor zichzelf om
een goede losom te turnen, en dat is gelukt!
Volgende wedstrijd weer een nieuw doel erbij.
Samantha had helaas een echte pech dag. Dingen die normaal altijd lukken, gingen vandaag
ineens fout. Ook bij Brechtje ging het wat minder. Brechtje had kort voor de wedstrijd last van
haar rug gekregen, dus kon helaas niet volop
meedoen. Gelukkig was er nog een tweede
voorronde op 28 januari. De beste van beide
wedstrijden telt voor de doorstroming. Dus er
zijn nog mogelijkheden. Rasa heeft zich met
haar 1e plek automatisch al geplaatst voor de
halve finale NK.
--------------------------------------------------------1ste rayonwedstrijd 4de, 5de en 6de divisie
plusgroep en wedstrijdgroep meiden
13 en 14 januari

Dames van de plusgroep jeugd 2:
Luna, Paula, Kimiko en Dilara
en Myora. Deze meiden trainen op maandagavond bij de plusgroep in het Schoter.
De meiden begonnen bij balk en bleven staan!
Ook op het toestel sprong hebben ze beiden
een mooie sprong laten zien, met plank! Het
ging zelfs zo goed dat Myora 1ste werd en Rooz
2de, gefeliciteerd dames!
Als laatste waren de senioren van de 6de divisie aan de beurt, maar ook Noa mocht haar
wedstrijd turnen (junior 5de divisie). Dit waren
Nienke, Odette, Dagmar en Noa. Ook deze meiden hebben mooie oefeningen laten zien.
Odette heeft voor het eerst een handstanddoorrol geturnd op balk, helaas niet tot stand maar
wel heel stoer! Bij Noa ging het zo lekker dat ze
een 12.00 heeft gehaald op sprong! Door deze
mooie score is Noa 1ste geworden. Gefeliciteerd!
Op zondag was het de beurt aan de senioren
4de divisie: Roos, Serena, Sophie, Fleur en
Lobke. Deze meiden begonnen op vloer en hebben prachtige oefeningen laten zien. Het ging
zo goed dat ook op balk alle meiden zijn blijven
staan! Serena deed het zo goed dat ze als 4de
op het podium mocht staan en door is naar het
district! Ook Fleur is door naar het district, gefeliciteerd dames!
Deze wedstrijd hadden wij ook de organisatie,
en alles is goed verlopen. Hierbij willen we iedereen die deze dag geholpen heeft heel erg
bedanken!

In het weekend van 13 en 14 januari turnde
de meiden van de plusgroep en wedstrijdgroep hun tweede rayonwedstrijd. Op 25 en
26 november hadden ze hun eerste rayonwedstrijd.
Op zaterdag 13 januari mochten de meiden van
jeugd 2 van de plusgroep beginnen. Dit zijn
Luna Bakker, Kimiko Rijkhof, Paula Vromans, Dilara Kaya. De meiden hebben mooie oefeningen
laten zien, zo goed dat zelfs Kimiko (4de prijs) en
Dilara (3de prijs) op het podium stonden.
Daarna was het de beurt aan de junioren Rooz

5

Jeugdwedstrijden Turnen
Op zondag 15 april zijn weer de Jeugdwedstrijden turnen van HLC. Deze wedstrijden
zijn voor meisjes tot en met 7 jaar. Deze
wedstrijden worden gehouden in onze eigen
zaal aan de Belgiëlaan 8 in Haarlem.

Kledingvoorschriften

De meisjes turnen in het rood, zwarte HLC turnpakje. Hier mag een bijpassend broekje onder,
dit is niet verplicht.
Deze kleding kunt u bestellen via
www.kringelsport.nl of kopen in de winkel tijdens de openingstijden. Met de volgende vouchercode ontvangt u 10% korting: HLC10%

Inschrijven vóór 24 maart

Hieronder staat het inschrijfformulier voor de
Jeugdwedstrijden. Als je mee wilt doen, vul dit
dan in en lever het voor zaterdag 24 maart bij je
leiding in. Na deze datum is inschrijving niet
meer mogelijk.

Publiek is welkom

Publiek is van harte welkom om te komen kijken. We plaatsen banken en stoelen in de zaal.
In de kantine zijn versnaperingen te koop.
Deelnemers die te vroeg aanwezig zijn, kunnen
wachten in de kantine of in de kleedkamer.
Foto’s maken mag, maar wel zonder flitser.
Wij zullen ook foto’s maken en deze plaatsen op
onze website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat dit dan voorafgaand aan de wedstrijd
even weten bij de leiding.

Inschrijfgeld € 5,00

De kosten voor deze wedstrijd zijn 5 euro. Deze
dienen in een enveloppe met het inschrijfformulier hieronder via de leiding ingeleverd te worden.
Bekendmaking tijd

De indeling wordt uiterlijk 7 april bekend gemaakt op www.sportclubhlc.nl

Voor vragen kunt u terecht bij de leiding.

Inschrijfformulier JEUGDWEDSTRIJDEN - 15 APRIL
INLEVEREN BIJ DE LEIDING (vóór 24 maart, in een enveloppe met €5,00)

Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum

-

-

M/V

Telefoon/Mobiel
E-mail
Opmerkingen
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Grote Clubactie

Ruim 4800 loten verkocht, met
een opbrengst van 11.000 euro
Dit jaar was de Grote Clubactie weer een
geweldig succes. Nog niet eerder hebben
jullie zoveel loten verkocht. Een geweldig
resultaat. Jullie hebben bijna 4800 loten verkocht en daarmee ruim ELFDUIZEND euro
verdiend voor HLC. We horen tot de top 15
van heel Nederland.

Beste verkopers 2017

Alle verkopers zijn helden, maar er zijn
een paar helden die zo veel loten hebben
verkocht dat ze wat extra aandacht verdienen:
• Demi Schmidt
79 loten
• Jesse Raats
64 loten
• Fenna Olgun
63 loten
• Laurens Spek
62 loten

Inkomsten voor HLC
De opbrengst van de Grote Clubactie is een belangrijke bron van inkomsten voor onze club.
Gedurende het jaar zullen jullie in de verschillende zalen nieuwe toestellen kunnen gaan gebruiken die we met dit geld hebben kunnen
aanschaffen en/of vervangen.
Daarom is jullie enthousiasme bij de verkoop
ook zo belangrijk.

Dank jullie wel.

Er bleken een aanzienlijk aantal loten niet te incasseren omdat we de juiste rekeningnummers
niet goed konden reproduceren. Belangrijk is
dus om correcte en volledige IBAN nummers in
te laten vullen.
Mochten er vragen zijn, laat dat dan weten aan
Ron Apeldoorn of Peter de Kwant per email:
voorzitter@sportclubhlc.nl.

Prijs
Bij genoeg loten ontvingen de verkopers een
pen, een springtouw en een handdoek met een
opdruk van HLC.
De prijsjes zijn in januari verdeeld over de zalen
en hebben jullie via de leiding van je zaal als het
goed is ontvangen.

Dank
Grote dank ook aan een aantal vrijwilligers die
alle loten stuk voor stuk hebben ingevoerd en
daar veel uren mee bezig zijn geweest.

Geen prijs ontvangen?
Helaas konden we niet alle namen van de verkopers goed terugvinden op de boekjes.
Meld het dus als je geen prijs hebt ontvangen ,
maar wel hebt verdiend.

September 2018
Wil jij komend jaar ook Sportclub HLC helpen en
mooie cadeaus ontvangen? Doe dan mee met
de Grote Clubactie in september!
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Onderlinge wedstrijden Turnen
zijn € 7,50. Dit geld moet samen met het inschrijfformulier in een envelop ingeleverd worden. In verband met gemaakte kosten kan het
inschrijfgeld bij annulering van deelname niet
worden teruggegeven.

Dit jaar gaan we het groots aanpakken!
De onderlinge wedstrijden van HLC zijn
zaterdag 30 juni in een echte wedstrijdhal
aan de Van Loenenlaan in Beverwijk. In deze
hal hebben we hele mooie turntoestellen
met een echte vierkante vloer en ook een
veel grotere tribune voor alle supporters.

Kledingvoorschriften

Dames dragen het zwart met rode HLC-turnpakje met eventueel een bijpassend broekje.
Dames geboren in 2005 of eerder mogen het
zwarte glitterpak HLC-turnpakje dragen met een
bijpassend broekje. De jongens dragen een
rood t-shirt met zwarte baan en korte zwarte
broek met rode baan. Deze kleding kunt u bestellen via www.kringelsport.nl of kopen in de
winkel tijdens de openingstijden. Met de volgende vouchercode ontvangt u 10% korting:
HLC10%

Leeftijd vanaf 7 jaar

Deze wedstrijd is voor jongens en meisjes vanaf
7 jaar. Turnsters kunnen niet inschrijven voor de
jeugdwedstrijd op 15 april én de onderlinge
wedstrijd op 30 juni. Indien beide een mogelijkheid is, kunt u met de leiding overleggen aan
welke wedstrijd de turnster kan deelnemen.
De indeling wordt uiterlijk 23 juni bekend gemaakt op www.sportclubhlc.nl

Publiek is welkom

Inschrijven voor 2 juni

Publiek is van harte welkom om te komen kijken
vanaf de tribune. Deelnemers die te vroeg aanwezig zijn, kunnen wachten in de kantine of in
de kleedkamer. Foto’s maken mag, maar zonder
flitser. Wij zullen ook foto’s maken en deze
plaatsen op onze website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat dit dan voorafgaand
aan de wedstrijd even weten bij de leiding.

Hieronder staat een inschrijfformulier die je
kunt inleveren bij de leiding van je recreatie uur.
Graag in een enveloppe met je naam erop. Na
deze data is het helaas niet meer mogelijk om je
in te schrijven.
Inschrijfgeld € 7,50

De kosten voor deelname aan deze wedstrijd

Inschrijfformulier ONDERLINGE WEDSTRIJDEN - 30 JUNI
INLEVEREN BIJ DE LEIDING (vóór 2 juni, in een enveloppe met €7,50)

Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum

-

-

M/V

Telefoon / Mobiel
E-mail
Opmerkingen
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Lid worden
Contributie

Het (halve) seizoen loopt van 1 februari tot juli
2017 en van 1 september 2017 tot januari 2018.
U betaalt eenmalig €10,00 inschrijfgeld.
U kunt tussentijds lid worden. De contributie
wordt dan evenredig berekend. De prijzen zijn
inclusief de bondscontributie.
Contributie per febr ‘18 voor een half jaar
1 uur of 45 minuten tot 16 jaar
€ 86,00
1 uur en 15 minuten
€105,00
1 uur vanaf 16 jaar
€ 90,00
1 uur extra
€ 75,00
Overige extra uren
www.sportclubhlc.nl

Hoe en wanneer betalen

De betaling vindt tweemaal per jaar plaats
(1 september en 1 februari), via automatische
incasso met de door u verstrekte machtiging.
Indien het lidmaatschap tussen genoemde
maanden wordt aangegaan, vindt de eerste
betaling in de maand van inschrijving plaats.
Zorg ervoor dat er op 1 september en
1 februari voldoende saldo op uw rekening
staat. Als de inning van de contributie door HLC
wordt uitgevoerd en er niet voldoende saldo op
uw rekening staat wordt de inhouding gestorneerd. Hierdoor ontvangt u een aanmaning
waarbij €5,00 extra in rekening zal worden gebracht. Bij een tweede aanmaning moeten wij
€10,00 in rekening brengen. Deze kosten dekken de extra bankkosten en administratiekosten.

Inlichtingen
www.sportclubhlc.nl
info@sportclubhlc.nl
Telefoonnummers
Sportclub HLC algemeen
023 - 524 04 67
Jeugdcircus Kennemerland
06 - 54 96 49 73
Dans
023 - 539 11 74
Koersbal
023- 535 87 91

HaarlemPas en Jeugdsportfonds

Kinderen met een HaarlemPas kunnen via een
intermediair (vb. leraar op school) een aanvraag
doen voor het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt per kind één sportuur. U levert samen met
het inschrijfformulier de Jeugdsportfonds-bon
in bij HLC. Voor meer informatie kunt u terecht
op jeugdsportfonds.nl. Zonder inschrijving kunt
u gebruik maken van 2 gratis proeflessen.

Ledenadministratie Sportclub HLC
Trompstraat 135
2014 BH Haarlem
info@sportclubhlc.nl

Beëindigen lidmaatschap

Het beëindigen van het lidmaatschap dient
schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven bij de ledenadministratie, minimaal één
maand voor de afloop van de lopende periode.

9

Vacatures
LEIDING GUPPYGYM EN GYMKIDS

Werkzaamheden
• Leiding geven samen met een andere
beginnende leidinggevende
• Administratie lessen
Diploma
• Niveau 2 diploma gymnastiek + ervaring
• Alle niveau 3 diploma’s in de sport + ervaring
• Propedeuse ALO + ervaring
• 2e jaar CIOS
of Sport en Bewegen afgerond + ervaring

LEIDING GYMNASTIEK
recreatief en plusgroep

Werkzaamheden
• Leiding geven lessen
• Begeleiden 4 wedstrijden per jaar
• Begeleiden assistenten in opleiding
• Administratie lessen

Vergoeding
• Per lesuur vanaf € 10,00

Diploma
• Niveau 3 gymnastiek + ervaring

LEIDING FREERUNNING

Vergoeding niveau 3 met geldige licentie
• Per lesuur vanaf € 13,50 via contract

Werkzaamheden
• Leiding geven lessen
• Begeleiden assistenten in opleiding
• Administratie lessen
Diploma
• Niveau 3 gymnastiek + ervaring
• Niveau 3 freerunning

LEIDING DANS

Werkzaamheden
• Leiding geven
• Organiseren en begeleiden één dansshow per jaar
• Begeleiden assistenten in opleiding
• Administratie lessen

Vergoeding niveau 3 met geldige licentie
• Per lesuur vanaf € 13,50 via contract

Diploma
• Niveau 3 dans

Kom werken bij HLC !

Heb jij nog niet de juiste (afgeronde) opleiding maar spreekt een van deze vacatures
je aan? Jij mag altijd solliciteren op een
van deze functies, dan kijken we samen
wat de mogelijkheden zijn.

Vergoeding niveau 3 met geldige licentie
• Per lesuur vanaf € 13,50 via contract
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Vacatures
wedstrijdgroep / selectie

TRAINER HERENTURNEN
plusgroep / wedstrijdgroep

Werkzaamheden
• Leiding geven lessen (jongens/meisjes)
• Begeleiden 12 wedstrijden per jaar
• Begeleiden assistenten in opleiding
• Administratie lessen

Werkzaamheden
• Sportlessen trainen samen met andere
leiding
• Begeleiding 12 wedstrijden per jaar,
2e, 3e en 4e divisie

Diploma
• Niveau 3 turnen
voor 4e, 5e en 6e divisie + ervaring
• Niveau 4 turnen
voor 2e en 3e divisie + ervaring

Opleiding
• Licentie turnen heren niveau 4

TRAINER TURNEN J/M

Dagen en tijden
• Kennemer Sportcenter
Donderdag 16:00 - 18:30
Zaterdag 9:00 - 12:00
Zaterdag 12:00 - 14:00
• Schoter, Sportweg Haarlem-Noord
Maandag 17:00 - 20:00

Vergoeding niveau 3 met geldige licentie
• Per lesuur vanaf € 13,50 via contract

Vergoeding
• Per lesuur vanaf € 13,50

LEIDING KEEP FIT

Werkzaamheden
• Leiding geven
• Administratie lessen
Diploma
• Niveau 3 alle sporten + ervaring
Vergoeding niveau 3 met geldige licentie:
• Per lesuur vanaf € 13,50 via contract

SOLLICITEREN ?
Interesse in een van deze vacatures?
Mail naar marleen@sportclubhlc.nl
ASSISTENT of STAGE
Wil jij assisteren of stage lopen in plaats van
lesgeven? HLC zoekt ook assistenten en stagaires.
Mail ook dan naar marleen@sportclubhlc.nl
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BuddieTeam vacatures
HLC zoekt klussers,
denkers en doeners!

Ben jij onze nieuwe Buddie?
info@sportclubhlc.nl
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