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Start Seizoen 2020 
 
Helaas door omstandigheden is de start van het seizoen 
uitgesteld. De algemene ledenvergadering was de laatste 
activiteit van onze vereniging. Het coronavirus heeft roet in 
onze mooie zomersport tot nu toe gestrooid. 
 
Wij als bestuur hebben ook praktische vragen waar we 
helaas nog geen antwoord op hebben. 
 

 Wanneer kunnen we starten met trainen. 
 Wanneer is de eerste wedstrijd. 
 Wanneer is de eerste wedstrijd op onze 

accommodatie. 
 Gaat het Hollands Kampioenschap door welke wij 

mogen organiseren dit jaar. 
 Hoe gaat het met de bedrijven die onze 

vereniging/sport een warm hart toedragen. 
 
Dit zijn allemaal vragen waar we in de toekomst pas 
antwoord op krijgen. 

 
2 dingen weten we wel. 
 

1. Van onze gemeente hebben we een brief 
ontvangen dat alle sportaccommodatie in de 
gemeente tot naderbericht niet gebruikt mogen 
worden voor trainingen en wedstrijden. 

2. Alle wedstrijden zijn tot 1 juni afgelast. 
 
Toch hopen we dat we in mei groen licht krijgen om toch de 
trainingen te starten. 
  

 

 
 
 

 

 
Trainingen 

 
De trainingen voor het nieuwe seizoen kunnen helaas nog 
niet beginnen door de corona maatregelen. De wedstrijden 
zijn dan ook tot minimaal 1 juni afgelast. Wanneer er weer 
getraind kan worden zullen we jullie hier zo snel mogelijk 
van op de hoogte brengen. Kan je niet wachten? Thuis zijn 
er ook genoeg oefeningen mogelijk om je spieren uit de  

winterslaap te halen. Ook op het recreatieterrein en onze 
accommodatie kan je zelf aan je conditie werken, we zullen 
zorgen dat er een klimpaal staat en dat de aanloopschans 
gebruikt kan worden om je aanloop te oefenen. De 
terreincommissie zal zorgen dat het zand bij deze schans 
gefreesd wordt. Voor het springen over het water moeten 
we helaas nog even wachten.  

Let wel op er is controle betreft de 1.5 mtr regelgeving. 

Wil je weten welke oefeningen je thuis kan doen? Meld je 
dan nu aan bij de Jaarsveldse thuis trainings groepapp via je 
trainer of via Rick (06-10217597). Je krijgt dan elke week 
nieuwe oefeningen die je thuis kan uitvoeren om zo goed 
mogelijk aan het nieuwe seizoen te beginnen. 
 

 

 
 

 
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. 
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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 / facebook / Instagram 

 
Website: www.polsstokjaarsveld.nl  
Facebook: polsstokverenigingjaarsveld 
Instagram: 
https://instagram.com/polsstokverenigingjaarsveld?igshid=
yrmgi0y2kkad 
 
Op onze website / facebookpagina /  Instagram kun je 
allerlei informatie vinden over de vereniging en over onze 
wedstrijden. Ook vind je het laatste nieuws of belangrijke 
mededelingen die we niet in de nieuwsbrief konden 
plaatsen. Het is dus belangrijk om regelmatig op onze eigen  

 
 
 
site / facebookpagina / instagram te kijken, zodat je (ook) 
op de hoogte blijft van alles wat binnen onze vereniging 
gebeurt.  
________________________________________ 
 

 
________________________________________ 
 

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 springer van onze vereniging 
wordt van jullie verwacht dat jullie hierbij helpen!! 
 
Kom op avondwedstrijden niet pas om 18.45 uur aan, maar 
probeer er al om 18.15 uur te zijn. Op zaterdag begint de 
wedstrijd om 14:30 uur graag om 13:45 uur aanwezig zijn. 
 
Met z’n allen zorgen we dat de materialen klaar staan 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!!! 
 

 
Nieuwe leden zijn welkom! 

 
Hoewel het aantal actieve springers de laatste jaren flink in 
de lift zit, zijn nieuwe leden van harte welkom. Dus heb je 
een broer, zus, vriend, vriendin, buurjongen, buurmeisje of 
klasgenoot die ook eens kennis wil maken met onze 
fantastische sport? Neem hem/haar gezellig mee en laat ze 
vrijblijvend komen kijken of meetrainen.  
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Vrijwilligers 

 
Zoals iedereen ongetwijfeld weet hebben we bij de 
wedstijden op onze accommodatie heel veel vrijwilligers 
nodig! Denk bijvoorbeeld aan de mikkers, meters, 
schansbegeleiders, catering etc. Zonder deze mensen 
kunnen wij geen wedstrijden organiseren! 
Als vereniging zijn we de vrijwilligers dan ook heel dankbaar 
voor hun werk. Wij zijn ook nog op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers!  Ken je in je omgeving mensen die ons een 
paar keer per jaar kunnen helpen, laat het dan weten! Denk 
hierbij niet alleen aan ouders, maar ook buren, vrienden, 
kennissen etc. Hoe meer vrijwilligers we hebben des te 
minder hoeven ze te doen! 
Je kunt de gegevens doorgeven aan: 
Rick Boer 

 
 

EHBO 
 
Van sommige van jullie weten we dat je een EHBO diploma 
hebt. Wij vragen jullie daarom ook wel eens om EHBO-er te 
zijn bij onze wedstrijd. Voor een aantal wedstrijden is het 
moeilijk om iemand te vinden voor deze functie. 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 hebt met onze polsstoksport dan is er altijd de 
mogelijkheid 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 aparte tas worden ingeleverd. 
Daarnaast moet er een formulier worden ingevuld met 
daarop je bankrekeningnummer. Dit formulier krijg je van 
ons bij inname. Vergeet dus niet je bankrekeningnr mee te 
nemen zodat deze ingevuld kan worden op het formulier.  
 
Contactpersoon: Didy Brokking 
 
 

 
 

 
Contributie 2020 

 
Tijdens de algemene ledenvergadering is er besloten dat de 
contributie dit jaar het zelfde blijft als 2019. 
 
Jeugd t/m 12 jaar € 17,50  
Grote schans t/m 15 jaar   € 30,00 
Vanaf 16 jaar   € 37,50 
Springer geen competitie € 17,50 
Niet-springende pbh lid   € 15,00  
Verenigingsleden  € 12,50 
 
Het grootste deel van de contributie wordt afgedragen aan 
de PBH. Het resterende bedrag willen we investeren in de 
verdere groei en ontwikkeling van onze vereniging. 
 

 
 
 

Onze polsstokput 
 

De afgelopen weken is het al lekker lente weer geweest. 
Voor iedereen is dit heerlijk en we hopen voor iedereen dat 
we een mooie zomer krijgen. Voor ons als vereniging kan 
dit zolang het zwembad niet opengaat wegens het virus  
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een klein probleem worden. Onze polsstokput kan een 
mooi alternatief worden voor het zwembad. Om dit te 
voorkomen houden wij het water in de put laag.  Wij 
vragen jullie om zelf niet in onze polsstokput te gaan 
zwemmen zodat niemand wordt aangemoedigd om dit wel 
te gaan doen. Daarnaast de vraag of jullie een oogje in het 
zeil willen houden bij onze polsstokput. Mocht het zo zijn 
dat onze polsstokput een zwembad wordt bel Teus dan 
even. Tel 06-24426229 
 
 

 
 

 
Nieuwe trainingspakken / sporttassen 

 
Zoals jullie in de uitnodiging van onze verenigingsavond 
hebben kunnen lezen worden dit jaar onze trainingspakken 
vernieuwd. Daarnaast hebben we gelijk gekeken voor 
bijpassende sporttassen. Dit is gelukkig  gelukt. De 
productie is al in gang gezet. Het is alleen afwachten 
wanneer we ze mogen ontvangen en wanneer we weer 
mogen gaan trainen zodat we ze met trots mogen gaan 
dragen.  
 
Aan dit alles zit een prijskaartje maar gelukkig hebben we 
twee sponsoren gevonden die bereid zijn ons een warm 
hart toe te dragen. 
 

           
 
Namens de vereniging bedanken we onze sponsoren en 
Didy die hier veel tijd in heeft gestoken. 
 

 
 

Onderhoud Terrein 
 

Helaas is onze klusdag niet doorgegaan de eerste keer 
wegens het hoge water en de tweede keer wegens het 
virus. Ondanks dat we geen gebruik mogen maken van onze 
accommodatie hebben we toch nog wat onderhoud te 
doen op de accommodatie. Een aantal van onze 
(bestuur)leden hebben dit op zich genomen.  
 
Het is leuk als jullie een praatje met ze willen maken en 
belangstelling willen tonen voor de vereniging maar houd 
gepaste afstand, minimaal 1.5 meter.  
 
 

                       
 

 
Bestuur 

 
Tijdens de algemene ledenvergadering is na vele jaren Leo 
Roskam afgetreden als algemeen bestuurslid. We hebben 
Leo al in het zonnetje gezet maar bij deze nogmaals 
bedankt voor jou inzet voor onze vereniging. 
 
Gelukkig hebben wij een nieuw iemand gevonden. Corné 
Lekkerkerker. Welkom in het bestuur. 
 
Benieuwd wie er allemaal in het bestuur zitten en wie wat 
doet? Kijk op de website: www.polsstokjaarsveld.nl/contact 
 
 

 
Tot slot 

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


