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Namens de PR-commissie
Welkom bij de 4de nieuwsbrief van Savosa!
Wij kijken terug op een heel bijzonder seizoen met diepe dalen en hoge pieken. Gelukkig zijn
de meeste maatregelen nu niet meer nodig. Laten we dit zo houden, want stiekem kijken we
al vooruit en zien we een prachtig seizoen aankomen voor de gezelligste vereniging van
Nederland. We duimen dat we in augustus weer volledig kunnen handballen.
Maar nu eerst….vakantie!
In deze uitgave lees je het volgende:
•
•
•
•
•
•
•

De voorzitter aan het woord
Savosa zoekt…
Mededelingen vanuit het bestuur
Secretaris stelt zich voor…
Vertrouwenspersoon stelt zich voor…
Christiano Olivacce reikt prijs uit aan f-teams
Zomergedicht

Wil je altijd op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen de club? Volg ons dan
ook op onze social media kanalen:
Instagram: @Savosahandballofficial
Facebook: www.facebook.com/savosa
TikTok: Savosa_Official

De voorzitter aan het woord
Beste leden en ouders van Savosa,
Wat hebben we een bewogen jaar achter de rug, maar wat zijn
we trots en blij dat we dit seizoen toch nog konden afsluiten met
een paar mooie wedstrijden! We maken ons op voor het einde
van het seizoen. Gelukkig kunnen we het seizoen gezellig
afsluiten met een aangepaste training of een leuk teamuitje. Fijn
dat dat nu weer mogelijk is. Het gaat de goede kant op. We
kunnen weer plannen maken voor een mooie start van het
seizoen. Wat hebben we daar zin in!
De zomer staat voor de deur en hopelijk kan een ieder genieten
van een welverdiende vakantie. Langzaam maar zeker gaan we
weer een beetje terug naar het oude. Ik hoop jullie in het nieuwe
seizoen heel snel op het handbalveld te zien, tijdens een heerlijk
potje handbal. We houden vol, en blijf gezond! Namens het bestuur wens ik jullie allemaal
een mooie, sportieve zomer toe.

Savosa zoekt…
Savosa draait op vrijwilligers. Zonder al deze
kanjers zou Savosa niet de leuke, gezellig,
groeiende vereniging zijn die zij nu is. Er zijn al veel
vrijwilligers actief binnen de club. Toch blijven we
altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden die
iets voor de club willen en kunnen betekenen.

Schrijver beleidsplan
Wij zijn op zoek naar mensen buiten het bestuur voor het nieuw te schrijven beleidsplan.
Er is behoefte aan een beleidsplan met toekomstvisie 2021-2025. Eerder heeft een
projectgroep de eerste aanzet gedaan maar nu moet er concreet een vervolg aan gegeven
worden. Wellicht zijn er ouders van jeugdleden voor wie dit dagelijkse kost is of zijn er
studenten waarbij dit aansluit op hun opleiding. Wij zijn op zoek naar jou!
Ken je iemand of lijkt dit jou leuk? Stuur gerust een mail naar: bestuur@savosa.nl

Mededelingen vanuit het bestuur
Maandag 28 juni jl. heeft de laatste
bestuursvergadering van dit seizoen plaatsgevonden.
Deze was voor het eerst in lange tijd “live”. Wat was
het bijzonder fijn elkaar weer in de ogen te kunnen
kijken zonder scherm ertussen.
We kijken terug op een rare periode. Alleen maar
trainingsmogelijkheden voor bepaalde groepen, en
zeer recent een aantal (onderlinge) wedstrijdjes.
Geen kamp, geen Dortmund, geen clubavonden.
Helemaal geen verenigingsleven. Maar gelukkig gaat
het nu eindelijk de goede kant op en kunnen we weer
plannen maken voor een mooie nieuwe seizoenstart
na de vakantie. Een nieuwe start bij onze Rookvrije
vereniging!
Achter de schermen hebben het bestuur en de leden
van de verschillende commissies natuurlijk niet stil
gezeten: De Technische Commissie heeft een nieuwe
opzet gemaakt voor volgend seizoen en met behulp van twee coördinatoren (1 voor de
onderbouw en 1 voor de bovenbouw) staat dit nu als een huis. Bij aanvang van het nieuwe
seizoen zullen per leeftijdscategorie voorlichtingsavonden georganiseerd worden voor de
trainers en ook voor (de ouders van) spelende (jeugd) leden.
Hierin zullen gedragsregels worden toegelicht en afspraken worden gemaakt. Er kan dan
ook gelijk kennis gemaakt worden met de vertrouwenscontactpersoon.

De kledingcommissie is druk bezig met een nieuwe kledinglijn. De PR-commissie bestaat uit
een groep enthousiaste leden. Deze nieuwsbrief is een voorbeeld van de nieuwe plannen.
De sponsorcommissie gaat ook weer actief werven. Mocht je belangstelling hebben om een
bijdrage te leveren aan de club, of ken je iemand uit je omgeving die interesse heeft om
Savosa te sponsoren, neem dan gerust contact op met het bestuur of stuur een e-mail naar:
sponsor@savosa.nl.
De activiteitencommissie is druk bezig plannen te maken voor een spectaculaire
seizoenstart. Als de coronamaatregelen ons hier niet in de weg zitten, volgt er op korte
termijn naderende informatie over het ‘Zomerterras’. Willen jullie 4 en 5 september alvast
vrijhouden in jullie agenda?

Er is een nieuwe scheidsrechtercontactpersoon, een nieuwe secretaris en ook een nieuwe
vertrouwenscontactpersoon. Meer informatie hierover volgt aan het begin van het seizoen.
Mocht je behoefte hebben aan contact met deze vertrouwenspersoon, op de website is een
knop opgenomen waarmee je in contact komt met de vertrouwenscontactpersoon.
Het bestuur is hard aan het werk om aan de eisen van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen te voldoen. Hiervoor is een schaduwbestuur gezocht en vastgelegd. In de
ALV zal dit nog bekrachtigd worden. Dit is vereist vanuit die wet. Zo kan het voortbestaan
van Savosa nooit in gevaar komen. Op de website komt een organogram met de taken en
verantwoordelijkheden van de bestuursleden. Ook zijn we aan de slag gegaan met de
sociale veiligheid binnen onze vereniging en het verplichte beleid wat we hiervoor moeten
opstellen. Dit zal verder nog toegelicht worden tijdens de voorlichtingssessies die nog komen
gaan.
Het wedstrijdsecretariaat is alweer druk aan de slag met het nieuwe wedstrijdschema.
Half september gaan we samen met Volleybalvereniging Spirit om de tafel bij de wethouder
van de Gemeente Barendrecht om te praten over de mogelijkheden omtrent een beachveld.
Op het moment van schrijven van deze tekst is het bestuur ook bezig met het berekenen van
een teruggave van de contributie. Hierover ontvangt iedereen binnenkort een emailbericht.
Voor nu wensen we jullie allemaal een hele fijne zomervakantie en we hopen jullie allemaal
weer te verwelkomen op en rond het veld ergens in augustus. Noteren jullie ook vast
allemaal de ALV in je agenda op vrijdag 24 september om 19:00 in Aksent.

Het bestuur

Secretaris stelt zich voor…
Mijn naam is Ellis Šesto. Recent ben ik toegetreden tot het
bestuur als secretaris. Mijn dochter Angelina speelt sinds
4,5 jaar met veel plezier bij Savosa en zit nu in de C2.
Alhoewel ik nog niet alle spelregels snap, ben ik wel van het
spel gaan houden. Ik sta graag langs de lijn om de teams aan
te moedigen. Zelf heb ik vroeger wel veel gesport en
gedanst, maar nooit in teamverband. Sinds ik bij Savosa kom,
zie ik hoe gezellig het verenigingsleven is en het sporten
in groepsverband. Graag wil ik ook mijn steentje bijdragen
om deze leuke club te ondersteunen, dus toen ik gevraagd
werd als secretaris heb ik hier niet lang over na hoeven te
denken. Ik heb er zin in!
Groetjes,
Ellis

Vertrouwenspersoon stelt zich voor…
Mijn naam is Carla Krijne en ben vanaf komend seizoen de
nieuwe vertrouwenspersoon van Savosa.
Ik ben getrouwd met Ruud (voorheen trainer en coach binnen
Savosa) en ik heb twee dochters: Eline en Sanne, die beiden
zijn begonnen met handballen bij Savosa.
Eline speelt inmiddels bij de dames van Atomium en Sanne
speelt bij de dames van Savosa.
Zelf heb ik vroeger gehandbald bij Spartaan.
In het dagelijks leven heb ik samen met Eline een webshop
waarin wij handgemaakte kinderkleding verkopen. Ik kijk enorm
uit naar mijn rol als vertrouwenspersoon en vind het erg leuk om
jullie binnenkort te ontmoeten.
Aan het begin van het seizoen zal ik bij alle teams even langs
komen, maar spreek me vooral aan wanneer je vragen hebt of je gewoon even gezellig wilt
kletsen.
Groetjes,
Carla

Christiano Olivacce reikt prijs uit aan f-teams
Voormalig Savosa-speler Christiano Olivacce, inmiddels handbaltalent en ambassadeur
van sportmerk ERIMA, kwam naar Aksent om een Erima-handbal te overhandigen aan
onze f-jes. Namens Erima mocht Christiano een bal weggeven. Om kans te maken
moest je via instagram je favoriete handbalteam doorgeven. Natuurlijk onze Savosa-fjes! Christiano kwam zelf de prijs afgeven op zijn oude honk en heeft de kids meteen tips
en trucs gegeven.Tijdens de training deed hij enthousiast mee en de kids waren onder
de indruk van de sterspeler. Christiano speelt in Nederland handbal op het hoogste
niveau. Bij zijn vereniging Green Park Handbal Aalsmeer, waarmee ERIMA ook een
samenwerking heeft, speelt hij in de eredivisie en in de BENE-League.

Blote armen
Korte broek
De zomer kijkt weer om de hoek
Zonnetje
En hup naar buiten
Gekleurde snoet
En niet te stuiten
Vrolijk opgewekt
En superblij want de zomervakantie is heel dichtbij!

