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Start Seizoen 2019 

Het seizoen 2019 staat weer voor de deur. De algemene 
ledenvergadering hebben we al weer gehad. Vorige week 
vrijdag hebben we veel van onze leden gezien op de 
verenigingsavond. De eerste poging voor de klusdag is 
mislukt ivm het hoge water. Zoals jullie hebben kunnen 
lezen in jullie mail en op de website is de tweede poging 
vandaag. Daarnaast beginnen de trainingen a.s. maandag 8 
april. Voordat we het weten staan de wedstrijden al weer 
voor de deur. We hopen op een goed springseizoen.

Trainingen 

a.s. maandag 8 april is het weer zover. De training begint. 
Zie bijgevoegd groepsindeling. Als een training wordt 
afgelast i.v.m. slecht weer, proberen we dit altijd uiterlijk 
op de dag van de training vóór 18.00 op onze 
website/facebook te zetten. Daarnaast zal er een app in de 
groepsapp worden verzonden. 

22 April, 2e paasdag is er geen training. Deze training wordt 
waarschijnlijk verzet. Datum is nog niet bekend. Deze 
krijgen jullie door van de trainers. 
__________________________________ 

Hulp gevraagd! 

Op donderdag 11 april en vrijdag 12 april staan wij met 
onze vereniging bij de koningsspelen welke worden 
georganiseerd voor de kinderen van de basisscholen. De 
dag start om 08.30 uur en is rond 14.00 uur weer 
afgelopen. Wie heeft er tijd en zin om ons te helpen. Neem 
contact op met Jack van Dam en meld je aan via 
info@polsstokjaarsveld.nl 

Daarnaast staan we ook op 27 april tijdens koningsdag op 
het plein bij de plus. Daar worden weer voor de kinderen 
spelletjes georganiseerd. Wie wil ons een handje helpen. 
Neem contact op met Jack van Dam en meld je aan via 
info@polsstokjaarsveld.nl 

Ledenadministratie 

Voor een goede communicatie met de leden moet de 
administratie op orde zijn. Heb je een nieuw 
telefoonnummer? Ben je verhuisd? Heb je ander 
emailadres? Geef de wijzigingen door aan  
ledenadministratie@polsstokjaarsveld.nl wij zullen de 
wijziging doorzetten naar de ledenadministratie van de 
PBH. 

Mocht het zo zijn dat jullie dit jaar niet gaan springen of dat 
jullie je lidmaatschap willen wijzigen of willen opzeggen dan 
verzoeken wij jullie dit voor 27 april door te geven aan ons 
via ledenadministratie@polsstokjaarsveld.nl. Bij te laat 
doorgeven krijgt onze vereniging een rekening van de PBH 
met de gegevens die zij nu hebben. Het contributie bedrag 
welke wij ontvangen zullen wij ook factureren aan jullie.  

________________________________________ 

Klimpaal 

Nog geen klimpaal in je tuin? Een must voor iedere 
polsstokspringer! Een klimpaal neemt nauwelijks ruimte in 
beslag en als vereniging faciliteren wij dit graag. Meld je bij 
teus.eikelenboom@polsstokjaarsveld.nl en je krijgt een 
klimpaal in bruikleen geplaatst in je tuin! 
________________________________________ 

Onze Website 

www.polsstokjaarsveld.nl
Op deze website kun je allerlei informatie vinden over de 
vereniging en over onze wedstrijden. 
Ook vind je op deze website het laatste nieuws of 
belangrijke mededelingen die we niet in de nieuwsbrief 
konden plaatsen. Het is dus belangrijk om regelmatig op 
onze eigen site te kijken, zodat je (ook) op de hoogte blijft 
van alles wat binnen onze vereniging gebeurt.  
________________________________________ 
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De wedstrijden 

Ook als springer doen we een beroep op je tijdens de 
wedstrijden in Jaarsveld. Naast de matten en stokken zijn er 
nog veel andere dingen die opgezet voor en opgeruimd na 
de wedstrijden moeten worden. Denk aan de meetspullen,  
scoreborden, geluid enz.. Als springers van onze vereniging 

wordt van jullie verwacht dat jullie hierbij helpen!! 
Kom op avondwedstridjen niet pas om 18.45 aan, maar 
kom al om 18.15 zodat we met z’n allen de spullen klaar 

kunnen zetten en zodat de wedstrijd op tijd kan beginnen!! 
Kan je door werk of school echt niet eerder aanwezig zijn, 
meld dit dan even en help dan achteraf met opruimen!! 

Het is echter niet zo dat als je helpt opbouwen, je niet hoeft 
te helpen met opruimen en andersom!!! 

Aanmelden wedstrijden 

Om een goede schansindeling te kunnen maken, is het voor 
de wedstrijdadministratie van de PBH erg belangrijk om een 
zo goed mogelijk beeld te hebben van het aantal springers 
bij de wedstrijden. Alle springers van de grote schansen 
hebben een email gehad met het verzoek dit door te geven.  
Reageer op deze mail voor 13 april. Doe je dit niet dan kan 
dit gevolgen hebben voor deelnamen aan de wedstrijden. 

EHBO 

Van sommige van jullie weten we dat je een EHBO diploma 
heb. Wij vragen jullie daarom ook wel eens om EHBO-er te 
zijn bij onze wedstrijd. Tijdens sommige tijden in het 
seizoen is het nog wel eens moeilijk om iemand te vinden. 
Dus nu de vraag aan iedereen. Heb je een geldig EHBO 
diploma of ken je iemand die er eentje heeft geef dit dan 
door aan Rick Boer. Misschien kan hij dan een beroep op je 
doen.  

Mocht het zo zijn dat je het de eerste keer eng vind om 
deze functie alleen te doen omdat je nog niet zoveel 
ervaring heb tijdens onze polsstoksport dan is er altijd de 
moglijkheid dat je meeloopt met iemand die meer ervaring 
heeft met onze polsstoksport.   

Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat we tijdens de 
training weten wie er als ouder EHBO heeft. Dit kan evt. 
handig zijn ivm de voortgang van de training.  

Wedstrijdkleding 

Mocht je bedenken dat je stopt met het deelnemen van de 
wedstrijden en heb je een springerstenue dan moet deze 
worden ingeleverd. Dit kan  samen met je trainingspak en 
tas. Om de borg van je springerstenue bij de PBH terug te 
ontvangen moet deze in een appart tas worden ingeleverd. 
Daarnaast moet er een formulier worden ingevuld met 
daarop je bankrekeningnummer. Dit formulier krijg je van 
ons bij innamen. Vergeet dus niet je bankrekeningnr mee te 
nemen zodat deze ingevuld kan worden op het formulier.  

Contactpersoon: Didy Brokking 

Tot slot 

Heb je ideeën, wensen, kritiek, vragen of andere 
opmerkingen, maak ze kenbaar bij één van de 
bestuursleden! Alle input is welkom!  


