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1. Algemeen         

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april 2021, met daarin diverse belangrijke 
mededelingen. Helaas houdt COVID-19 onze levens nog steeds in de greep waardoor zowel 
de competitie als andere handbal gerelateerde activiteiten en evenementen niet plaats 
kunnen vinden. In deze nieuwsbrief praten wij u graag bij over de huidige ontwikkelingen 
binnen Swift Helmond en proberen we voorzichtig vooruit te kijken naar de zomer.  

2. Alternatieve competitie 

Eind januari werd door het Nederlands Handbal Verbond bekendgemaakt dat het door de 
verlenging van de destijds geldende COVID-19 maatregelen niet mogelijk was om de 
handbalcompetitie 2020-2021 op een verantwoorde manier te hervatten. Er zou gekeken 
worden of het mogelijk was om in april een alternatieve competitie op te zetten. Helaas 
werd op 23 maart bekendgemaakt dat de lockdown met minimaal 3 weken zou worden 
verlengd. De verlengde lockdown en het verbod op het organiseren van 
competitiewedstrijden tot en met 20 april heeft als gevolg dat de alternatieve competitie 
niet in april kan starten. Het NHV richt zich momenteel op een nieuwe startdatum medio 
mei. Zij zullen daar eind april meer uitsluitsel over kunnen geven.  

3. Trainingstijden veld 

Vanaf dinsdag 3 maart mogen jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar op 
sportaccommodaties weer buiten sporten met meer dan twee personen. Daarnaast werd 
bekendgemaakt dat vanaf dinsdag 16 maart ook de senioren van 27 jaar en ouder in groepjes 
van 4 personen op 1,5 meter afstand met elkaar mogen 
trainen. Rekening houdend met de avondklok is daarom 
een nieuw trainingsschema opgesteld waarbij alle 
teams buiten kunnen trainen. Dit nieuwe schema is op 
de volgende pagina te vinden.  
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        Trainingsschema april 2021 

4. Slechtweerbeleid 

Nu alle teams vroegtijdig dit jaar buiten aan het trainen zijn, is de kans groter dat zij nat 
en koud weer treffen. Bij de hele avond slecht weer – waaronder regen, sneeuw, onweer 
en/of harde wind – worden trainingen afgelast. TC en bestuur zullen op de dag zelf beslissen 
of een trainingsavond bij slecht weer wel of niet door kan gaan. Dit zal uiterlijk 17.00 uur 
aan de desbetreffende teams gecommuniceerd worden. 

5. Bekendmaking rookvrij terrein 

Begin dit jaar heeft Swift Helmond van de Gemeente Helmond het 
keurmerk ‘Rookvrij terrein’ gekregen. Zien roken, doet roken. Daarom 
willen wij samen het goede voorbeeld aan de jeugd geven. Dit betekent 
dat er voor de ingang en binnen de poorten van het Swift terrein niet 
meer gerookt mag worden. Op het terrein kun je een bordje vinden 
met ‘rookvrije generatie’. 

     6. Pupil van de maand 

Sinds januari is het social media team gestart met het nomineren van 
een pupil van de maand. Destijds lagen voor zowel de jeugd- als 
seniorenteams de trainingen volledig stil en op deze manier konden 
toch een aantal jeugdleden in een online zonnetje gezet worden. De 
reacties hierop waren enthousiast dus de komende maanden zullen wij 
hier uiteraard mee doorgaan. Om genomineerd te worden moeten 
jeugdleden (t/m 12 jaar) eerst een sportieve ‘challenge’ uitvoeren. 
Uit de inzendingen wordt iedere maand een nieuwe pupil van de 
maand gekozen. Met een heus interview worden zij in de online 
schijnwerpers gezet en aan de rest van de vereniging voorgesteld.  
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7. Vrijwilligers gezocht! 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de handbalsport en daarmee onze vereniging. Gelukkig 
hebben wij als vereniging veel fijne vrijwilligers om ons heen waardoor elke 
handbalwedstrijd, training en feestelijke activiteit met veel inzet en plezier kan 
plaatsvinden. Momenteel zijn er echter nog een aantal taken die binnen onze vereniging 
openliggen. Wij zijn daarom op zoek naar:  

§ Vrijwilliger voor beheer kleding teams & staff 
§ (Bonds)scheidsrechters: opleiding kan door Swift geregeld worden  
§ Trainers voor de jeugdteams 
§ Leden voor de evenementencommissie.  

Lijkt het jou leuk om een jeugd team te trainen of wil jij in de evenementencommissie 
mee helpen om het eerste knallende handbalfeest na COVID-19 te organiseren? Stuur dan 
een mail naar voorzitter@swifthelmond.nl!  

 
8. Pinksterkamp 2021 en vooruitblik zomer 

Helaas heeft de kampcommissie ook dit jaar moeten 
besluiten om pinksterkamp 2021 niet door te laten 
gaan. Het is momenteel namelijk nog te onzeker om 
te bepalen of het eind mei mogelijk is om met ruim 
100 personen op kamp te gaan. Dit is wederom een 
enorme teleurstelling voor de jeugd en alle 
kampleiders. Een alternatieve Pinksteractiviteit 
voor de jeugd op het Swift terrein wordt momenteel 
niet uitgesloten, maar dit hangt uiteraard af van de 
ontwikkelingen rondom COVID-19 en de dan 
geldende maatregelen. Zetten jullie in ieder geval alvast het pinksterweekend van 3 juni 
tot en met 6 juni 2022 in jullie agenda?  

Wij hopen als vereniging dat we een gezellige en sportieve zomer tegemoet gaan waarin we 
elkaar weer op het handbalveld, het beachveld en in de kantine kunnen ontmoeten. Hopelijk 
bieden toekomstige versoepelingen ruimte voor leuke buitenactiviteiten. Tot die tijd 
proberen wij jullie via onze sociale media kanalen zo goed mogelijk op de hoogte te houden 
van alle sportieve ontwikkelingen.   

Met sportieve groet, 

Commissies en Bestuur Swift Helmond 

 


