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1. INFORMATIEBULLETIN. 

Dit informatiebulletin omvat de meest actuele informatie van en over onze vereniging,  

haar interne regels, afspraken etc. en wordt, indien nodig jaarlijks geactualiseerd. 
 

Nieuwe leden ontvangen het informatiebulletin meteen na hun definitieve aanmelding. 

Ook is het te vinden op onze website onder de tab VERENIGINGSINFO. 
 

De Handbalvereniging Margraten, verder te noemen HVM of ‘onze vereniging’ is vanaf 

de oprichting in 1974 ingeschreven bij het NHV [Nederlands handbal Verbond] en de 

Kamer van Koophandel onder nr. 40204062. 

 

2. CONTACT. 

De HVM is niet alleen een meisjes/dames handbalvereniging.  

Ook jongens zijn, in goed overleg vanaf ca. 7 jaar van harte welkom.  

De Landelijk vastgestelde leeftijdscategorieën en de daarbij behorende leeftijden 

vindt u terug op pagina 6.    

Indien dit informatiebulletin voor u onvoldoende informatie zou bevatten dan kunt u 

contact opnemen met een van de bestuursleden. 
 

WEEKBULLETIN. Alle leden, kader, ouders en sponsoren ontvangen wekelijks,  

per E-mail het weekbulletin. Hierin staat alle actuele informatie over  

de competitie, trainingen, activiteiten, toernooien, ophalen Oud Papier etc.    
 

2.1  SPORTHAL de HOVEN [hier wordt getraind en de thuiswedstrijden gespeeld] 

President Kennedystraat 42 

6269 CC – Margraten 

043 – 458 21 24 
 

2.2 BESTUUR & KADER 

 

Naam Functie Contactgegevens 

Vacant Voorzitter  

Vacant Secretaris  

Gerda Weusten 

Penningmeester 

Ledenadministratie 

Aan- en afmelden van leden 

043 – 458 27 95 

gerdahandbal@kpnmail.nl 

Ron Hogenboom 
Wedstrijdsecretaris 

Coördinator haluren  

06 – 40 44 19 69 

ron.hogenboom@ziggo.nl 

Norbert Dubois PR & Sponsoring 06 - 51 55 43 89 
norbert.dubois@live.nl  

Vacant Coördinator Technische Zaken  
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Naam Functie Contactgegevens 

Cindy van der Heijden 
Activiteiten & Communicatie 

Coördinator Oud Papier Actie 

06 – 20 14 02 34 

c.vdheijden@hotmail.com 

Anoek van Laar Lid 
043 - 458 43 21 

anoekvanlaar@ziggo.nl 
 

Mirjam Blezer Beheer Kleding & Website 043 – 458 15 34 

John Spronk Coördinator Papier Container 043 – 458 22 07 

Miets Senden Verjaardagen  

 

3. KENNISMAKEN & LID WORDEN. 

Wil je kennismaken met handbal of lid worden van onze vereniging? Je bent van harte 

welkom. Om kennis te maken met deze leuke teamsport mag je drie [3] keer gratis 

komen meetrainen. Beginnen kan op elk gewenst moment, ook tijdens het lopende 

seizoen. Ook JONGENS zijn, in overleg vooraf vanaf ca. 7 jaar van harte welkom. 

Wil je komen meetrainen, dat kan. Sportkleding is het enige wat je nodig hebt. 

We vinden het wel fijn als je dit vooraf even doorgeeft zodat wij onze train[st]ers 

kunnen informeren. Ook kunnen we jou, of je ouders dan van de juiste informatie 

voorzien. Je kunt ook een E-mail sturen naar info@hvmargraten.nl 
 

AANMELDEN. Aanmelden als lid bij onze vereniging gaat als volgt: 

- Ga naar onze website; www.hvmargraten.nl   

- Onder de button WORD LID vind je het aanmeldformulier. 

- Download dit, vul het in en lever het in bij je train[st]er of coach. 

PS: heb jij of je ouders vragen, neem dan contact met ons op. 
 

3.1 LIDMAATSCHAP.  

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. 
 

AANMELDEN ALS LID. Het lidmaatschap van onze vereniging gaat in op de 1e dag van 

de maand volgend op de datum van aanmelding. 
 

AFMELDEN ALS LID. Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te 

gebeuren bij onze penningmeester. Het lidmaatschap eindigt op 30 juni van het 

betreffende verenigingsjaar. Afspraken en geldende regels m.b.t. contributie, Oud 

Papier Actie, jeugdscheidsrechter, wafelactie en andere aangegane verplichtingen 

moeten altijd tot en met 30 juni van het lopende seizoen worden nagekomen. 
 

MATERIALEN IN BRUIKLEEN. Bij het opzeggen van het lidmaatschap moeten de 

door de vereniging beschikbaar gestelde kleding en andere materialen binnen 30 

dagen ná opzegging van het lidmaatschap worden ingeleverd bij de beheerder van de 

kleding [zie overzicht bestuur & kader]. 
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3.2 CONTRIBUTIE. 

De periode van contributiebetaling is gelijk aan het verenigingsjaar, zijnde 1 juli t/m  

30 juni daaropvolgend. 
 

Stopzetting van de contributie betaling gedurende het verenigingsjaar is daarom  

niet mogelijk, ook niet bij zwangerschap. Alleen bij bestuursbesluit kan hiervan 

afgeweken worden.   
 

De NHV bondscontributie [en andere bijdragen] dient door onze vereniging altijd vóór 

aanvang van, én voor het gehele verenigingsjaar aan het NHV betaald te worden.  
 

Neem in voorkomende gevallen, of als je meer informatie wenst contact op met de 

penningmeester. De penningmeester zal jouw verzoek aan het bestuur voorleggen. Een 

evt. bestuursbesluit kan alleen achteraf genomen worden.  
 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020-2021  
 

Vanaf het seizoen 2018-2019 is de contributie niet meer verhoogd. 
 

Categorie Per jaar Per kwartaal 
      

Senioren € 200,- € 50,- 
      

A jeugd € 162,- € 40,50 
      

B jeugd € 140,- € 35,- 
      

C jeugd € 140,- € 35,- 
      

D jeugd € 133,- € 33,25 
      

E jeugd € 126,- € 31,50 
      

F jeugd € 75,- € 18,75 
      

Kabouter € 60,- € 15,- 
 

De contributie wordt bij voorkeur voldaan d.m.v. automatische incasso. Deze 

automatische incasso wordt per kwartaal verricht door onze penningmeester. 
 

Na de vaststelling [jaarlijks] van de contributiebedragen door de Algemene Leden-

Jaarvergadering ontvangen alle leden of ouders een nota voor de door hen te betalen 

contributie. Daarbij worden ook de 4 data van automatische incasso vermeld. 
 

Op deze wijze bent u optimaal geïnformeerd over het voor u geldende 

contributiebedrag en de data waarop wij, de HVM de kwartaalbedragen van de door  

u verschuldigde bedragen zullen incasseren. 
 

Nieuwe leden ontvangen een afzonderlijke nota van de penningmeester met 

vermelding van het contributiebedrag én de data van incasso door onze vereniging. 
 

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met onze penningmeester. 
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3.3 OVERSCHRIJVING. 

Als je lid wilt worden bij een andere handbalvereniging dien je te handelen conform  

de NHV richtlijnen welke te vinden zijn op: www.handbal.nl/overschrijvingen 
 

NOOT: overschrijving zal alleen dan verleend worden als je aan alle, door onze  

vereniging gestelde verplichtingen hebt voldaan en de door de vereniging  

beschikbare gestelde kleding en andere materialen hebt ingeleverd bij de daarvoor  

aangestelde persoon. 
 

4.   TEAMINDELINGEN & TRAININGEN. 
 

4.1 TEAMS & LEEFTIJDEN 
 

CATEGORIE LEEFTIJD  GEBOREN IN . . . 

      seizoen 2020-2021 seizoen 2021-2022 

Senioren  19 en ouder  2001 of eerder  2002 of eerder 

A jeugd  17-18 jaar  2002-2003   2003-2004 

B jeugd  15-16 jaar  2004-2005   2005-2006 

C jeugd  13-14 jaar  2006-2007   2007-2008 

D jeugd  11-12 jaar  2008-2009   2009-2010 

E jeugd  9-10 jaar  2010-2011   2011-2012 

F jeugd  7-8 jaar  2012-2013   2013-2014 

Kabouter  ca. 6 jaar 
 

4.2 TRAININGEN 

Alle teams trainen minimaal 1x per week en hebben een vaste train(st)er en/of 

begeleid[st]er. Zij gaan tevens mee naar wedstrijden, toernooien en dergelijke. 
 

De trainingen vinden plaats in de SPORTHAL DE HOVEN, Pres. Kennedystraat 42 

Margraten. 
 

Deelname aan trainingen is noodzakelijk en dan ook verplicht om aan wedstrijden 

en toernooien te kunnen deelnemen. Als er redenen zijn waarom niet aan 

training(en) kan worden deelgenomen moet de train[st]er en/of begeleid[st]er 

van jouw team hierover vooraf, en bij voorkeur telefonisch worden geïnformeerd. 
 

Kijk voor de trainingstijden op onze website onder de tab COMPETITIE. 
 

5.   WEDSTRIJD INFORMATIE. 
 

5.1 ZAALCOMPETITIE 

Alle teams nemen deel aan de zaalcompetitie die door het NHV wordt  georganiseerd 

en gespeeld wordt in de periode september - april. Voor de F–jeugd  worden er door 

het NHV de regionale F-Jeugd toernooien georganiseerd.  
 

Alle leden en/of ouders ontvangen voor aanvang van de te spelen competities een 

uitgebreid programmaboekje met daarin alle belangrijke informatie. Denk dan aan;  
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wedstrijdprogramma, kader, train[st]ers, leid[st]ers, coaches, sporthallen, vervoer, 

vertrektijden, inzet Jeugdscheidsrechters, trainingen, sponsoren etc. etc.  

Het programmaboekje is ook terug te vinden op onze website. Ook wordt wekelijks 

het programma geplaatst in de Riestepot [parochieblad Margraten].     
 

Alle competitie informatie, trainingen, oefenstof, spelregels, spelvisie D, E en F jeugd 

én uitleg hierover is ook te vinden op onze website onder de tab COMPETITIE.     
 

JEUGDSCHEIDSRECHTERS. Een onderwerp dat de nodige aandacht verdient én 

nodig heeft. Onze vereniging groeit, met name aan de jeugdkant. De vereniging telt  

eind 2020 ca. 120 spelende leden waarvan 75 jonger dan 14 jaar!  
 

Jeugdteams betekent ook dat er jeugdscheidsrechters en spelleiders nodig zijn. Het 

bestuur is al geruime tijd bezig om niet alleen leden maar ook ouders te benaderen om 

jeugdscheidsrechter te willen worden. Wil je meer weten; op onze website vind je al 

veel informatie onder de tab COMPETITIE > Scheidsrechterszaken.    
 

5.1.1 LANDELIJKE & AFDELINGS BEKERCOMPETITIES 
Deze zijn bestemd voor Senioren en A jeugd teams. In overleg met de 

trainers/coaches wordt al dan niet ingeschreven. 
 

5.1.2 VOOR- NAJAARS COMPETITIES & BEACH HANDBAL 
Voor zover deze door het NHV aangeboden worden kunnen teams hiervoor 

ingeschreven worden. Bij hoge uitzondering wordt er nog buiten gehandbald. Ieder 

seizoen wordt opnieuw bekeken en overlegd of er ingeschreven wordt. Em zo ja, voor 

welke. BEACH Handbal is erg in opkomst. Zowel Regionaal als Landelijk. Ook worden er 

soms veldhandbal [gras] toernooien georganiseerd in combinatie met Beachhandbal.  
 

5.1.3 RECREANTEN HANDBAL 
De HVM heeft momenteel geen dames recreanten team. Bij voldoende animo zal er 

z.s.m. weer gestart worden met trainen. Aansluitend kan besloten worden om aan 

deze, door de SHHT [Stichting Heuvelland Handbal] georganiseerde competitie te 

gaan deelnemen. Deze competitie is temeer interessant omdat er regionaal gespeeld 

wordt én er gekozen kan worden om meer of minder wedstrijden te spelen.   
 

5.1.4 TOERNOOIEN 
Elk team kan in de zomermaanden tweemaal per jaar deelnemen aan een veldhandbal 

toernooi. Het inschrijfgeld is voor rekening van de vereniging. De overige kosten zijn 

voor het team zelf. Deelname aan het Heuvelland Veldhandbal Toernooi is verplicht. 

Daarnaast kan nog gekozen worden voor inschrijving bij een ander regionaal toernooi.  
 

5.1.5 HEUVELLAND VELDHANDBAL TOERNOOIEN 
Vanaf 1999 wordt dit toernooi jaarlijks georganiseerd door de SHHT. De Stichting 

Heuvelland Handbal is een samenwerking tussen de verenigingen; Margraten, Adio, 

Esia, Juliana, MenG Optimo en Olympia. Alle informatie is te vinden op de website: 

www.heuvellandtoernooi.nl 
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5.2 UITWEDSTRIJDEN & VERVOER. 
 

5.2.1 VERTREKPLAATSEN BIJ UITWEDSTRIJDEN  
Alle teams, uitgezonderd Dames 1 vertrekken vanaf Sporthal de Hoven, Pres. 

Kennedystraat Margraten. Dames 1 vertrekt altijd vanaf Café ’t Flaterke, 

Sprinkstraat 59 Margraten.  
 

5.2.2 TIJDSTIP & VERTREK 
Alle teamleden en ouders die voor vervoer worden ingezet dienen tijdig vóór de 

vastgestelde vertrektijd aanwezig te zijn bij de vertrekplaats. Wij verzoeken u om 

sámen te rijden naar de wedstrijd accommodatie. Hiermee wordt voorkomen dat 

teamleden te laat aankomen op de plaats van bestemming. Spreek voor vertrek ook af 

in welke locatie er gespeeld wordt. Dit om misverstanden te voorkomen.   
 

5.2.3 UITWEDSTIJDEN & VERVOER 
Voor het vervoer bij uitwedstrijden van alle jeugdteams, ook de F-jeugd moeten wij 

een beroep doen op de ouders/verzorgers van onze leden.  
 

Het schema met wedstrijddata en namen van degenen die voor het vervoer worden 

ingezet wordt door onze wedstrijdsecretaris opgesteld. Dit wordt gepubliceerd in het 

competitie programmaboekje.   
 

Inzet voor vervoer geldt voor het hele team van uw zoon/dochter. Dit betekent, dat 

als uw zoon/dochter door ziekte of andere redenen niet mee kan gaan uw inzet blijft 

gehandhaafd. Wisselen met andere ouders is uiteraard mogelijk. Wij rekenen op uw 

medewerking!  
 

Door de senioren/recreanten teams wordt het vervoer in onderling overleg geregeld. 
 

5.2.4 VERZEKERING i.v.m. VERVOER 
De ouders/verzorgers en alle anderen welke voor vervoer zorgdragen dienen 

tenminste/minimaal in het bezit te zijn van een geldige WA autoverzekering. Met als 

verzekerd voertuig de auto die voor het vervoer wordt gebruikt.  
 

6. KLEDING. 
 

CLUBKLEUREN. De clubkleuren van de Handbalvereniging Margraten zijn: Rood shirt, 

zwart short en zwarte sokken. 
 

SHIRTS. De shirts blijven eigendom van de Handbalvereniging Margraten. Het wassen 

wordt bij toerbeurt verzorgd door leden of ouders/verzorgers van onze leden.  
 

BROEKJES/SHORTS. het ‘club’ wedstrijdbroekje/short voor de jeugdleden is vanaf 

2020 het type Euro van Hummel. Deze zijn altijd voorradig bij onze kleding 

huisleverancier SPORTSHOP RELAX in Heer-Maastricht. Als lid van de HVM krijg je 

clubkorting. Wel even zeggen dat je van de Handbalvereniging Margraten bent.    
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TEAM AANKOPEN. Als een team ‘gezamenlijk’ broekjes of sokken wil aanschaffen 

dan is het verplicht dit vooraf te bespreken met één van de bestuursleden. Dit voor 

de uniformiteit. Er zijn duidelijke afspraken dienaangaande binnen de 

handbalvereniging. Onze materiaalbeheerder kan bemiddelen bij de aanschaf. De 

handbalvereniging geniet speciale team/verenigings kortingen bij Sportshop Relax in 

Heer Maastricht. PS. Er kan achterom geparkeerd worden. 
 

SPORTSCHOENEN. Het is niet toegestaan om sportschoenen, waar je in de hal mee 

gaat trainen, thuis al aan te trekken. Deze voorschriften zijn gebruikelijk in alle 

sporthallen. Dus ook in sporthal De Hoven gelden deze regels! 
 

VERENINGINGSKORTING. Bij “Sportshop Relax” te Heer-Maastricht genieten onze 

leden verenigingskorting op de aanschaf van functionele sportartikelen. 
 

7. VERENIGINGS MATERIALEN IN BRUIKLEEN. 
 

BRUIKLEEN & UITGIFTE. Door de vereniging worden trainingspakken, sporttassen, 

poloshirts en andere materialen aan leden én kader, die daarvoor in aanmerking 

komen, in bruikleen gegeven. Wij achten het niet meer dan normaal dat iedereen de 

nodige voorzichtigheid en zorgzaamheid in acht neemt bij het gebruik van deze 

verenigingsmaterialen. De uitgifte van deze materialen wordt verzorgd door Mirjam 

Blezer. Onderling ruilen of doorgeven is niet toegestaan. Dit ook i.v.m. de 

ondertekende bruikleenovereenkomst bij de in ontvangst name. 
 

UNIFORMITEIT. Indien door de vereniging aan speelsters, bestuur, kader, 

commissie- en andere leden materialen, kleding e.d. worden verstrekt dan geschiedt 

dit omwille van uniformiteit, publiciteit en afspraken met bedrijven, sponsoren en  

andere instanties. Wij verzoeken daarom iedereen, die de beschikking krijgt over 

deze materialen en kleding, deze ook te gebruiken c.q. te dragen bij elke gelegenheid, 

waarbij de handbalvereniging Margraten wordt vertegenwoordigd. 
 

HYGIËNE. Vanaf de D jeugd achten wij douchen na trainingen en wedstrijden 

normaal. Bij de E en F jeugd zal dit onderwerp door de train[st]ers en leid[st]ers op 

de juiste manier worden opgepakt en besproken. 
 

8. SPONSORING, OUD PAPIER, VRIJWILLIGERS, ACTIES, 

MEEHELPEN, AFSPRAKEN & REGELINGEN. 
 

SPONSORING. De Handbalvereniging is al vanaf 1999 actief bezig met sponsoring.  

In 1999, bij het 25 jarig bestaan van de vereniging werd het 1e jaar- sponsorboekje 

[nu jaargids] uitgegeven. Sponsoring en de jaargids zorgen jaarlijks voor substantiële 

inkomsten voor de vereniging. MEER WETEN over sponsoring en de jaargids, neem  

dan contact op Norbert Dubois, tel. 06 - 51 55 43 89.       
 

O.P.A. [Oud Papier Actie]. Door onze vereniging wordt eenmaal per maand [maandag 

18.30 u.] oud papier opgehaald in Margraten, Groot- en Klein Welsden, Termaar en 

Scheulder. Deze actie vormt voor de vereniging een onmisbare en grote bron van 

inkomsten. Leden van 18 jaar en ouder worden minimaal 3x per jaar ingezet.  
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Ouders van jeugdleden worden 1 á 2 keer per jaar ingezet. Rekening houdende met de 

noodzaak die deze actie voor onze vereniging vormt, achten wij opkomst verplicht.  

 

Inzet van een vervang(st)er is uiteraard geoorloofd mits deze persoon de cursus van 

RD4 gehad heeft. PS. Om Oud Papier [O.P.A] op te halen zijn de vrijwilligers 

verplicht om eenmalig een cursus te volgen bij RD4. Dit i.v.m. de veiligheid rondom het 

ophalen van oud papier. Alle informatie zoals namen, datums etc. staat op onze site 

onder ACTIVITEITEN. Onze Coördinator is Cindy van der Heijden. 
 

VRIJWILLIGERS VOOR ONZE OUD PAPIER ACTIE. We zijn altijd op zoek naar 

mensen die ons enkele keren per jaar willen helpen op de maandagavond 

[perswagens]. Je kunt zelf aangeven welke dagen je wilt meehelpen.  
 

COÖRDINATOR OUD PAPIER. [perswagens op maandag] is Cindy van der Heijden 

[06-20140234]. Ook hier kun je zelf aangeven welke maandag[en] dat je 

inzetbaar bent.  
 

INLEVEREN OUD PAPIER OP ZATERDAG. Van 10.00 tot 12.00 uur bij de 

bemande container, Aan de Fremme, naast AM Bouw Margraten, Aan de Fremme 

22. Wil je af en toe enkele uurtjes helpen op zaterdag, neem dan even contact op 

met John Spronk [043-4582207]. Je kunt zelf aangeven welke zaterdagen je 

wilt helpen. PS. Hier is geen RD4 cursus op van toepassing. 
 

WAFELACTIE. 1x per jaar [december] worden alle leden in teamverband ingezet 

bij de verkoop van wafels in Margraten, Groot- en Klein Welsden, Termaar en 

Scheulder. Ook deze actie is een belangrijke bron van inkomsten voor de HVM. 

De wafelactie wordt gecoördineerd door John Spronk en Huub Senden. 
 

CHOCOLADE ACTIE. Jaarlijks organiseren wij een chocolade actie. Wij verkopen dan 

verschillende, seizoensgebonden chocolade. Ook dit zijn belangrijke inkomsten voor 

onze vereniging. Aansturing gebeurt vanuit het bestuur.   
 

WERKEN BIJ EVENEMENTEN. Vanaf 2017 is de Handbalvereniging Margraten 

jaarlijks te vinden op 2 evenementen in Zuid Limburg. Dat wil zeggen dat ‘de 

vereniging’ met zoveel mogelijk vrijwilligers gaat werken op twee gekozen 

evenementen [Pinkpop, Amstel Gold Race, Maastrichts Mooiste enz.]. ook dit zijn 

belangrijke inkomsten voor onze vereniging. 
 

GOED GEREGELD. Uiteraard worden deze activiteiten van onze vereniging uitgevoerd 

in overleg met en onder vergunningverlening van de gemeente Eijsden-Margraten. 
 

MEEHELPEN ? Gedurende enkele uren per maand/jaar wordt jouw inzet, of die 

van de ouder[s] gevraagd voor verenigingsactiviteiten. Zo kunnen wij samen 

zorgen voor het voortbestaan van onze vereniging met goede faciliteiten en 

regelingen. Een bijkomend voordeel is de relatief lage contributie die jij [of je 

ouders] als lid moeten betalen! 
 

Wilt u als ouder[s] deelnemen en/of meehelpen binnen onze vereniging? 

Neem dan contact op met een van de bestuursleden.  

Of stuur een mailtje naar info@hvmargraten.nl 
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9. SOCIAL MEDIA. 
 

De Handbalvereniging Margraten maakt gebruik van een website, Facebook en 

Instagram. Hier vindt u regelmatig informatie en/of foto’s van en over activiteiten. 

Op onze website vindt u veel ‘vaste’ informatie zoals het weekbulletin, de teamfoto’s, 

het competitie programmaboekje, onze sponsoren, de historie van onze vereniging  

[3 documenten periode 1974-2020], links naar opnames van kampioenschappen, de NHV 

site en veel meer. Dus regelmatig maar eens gaan kijken.  
 

Regelmatig maken wij binnen de vereniging foto’s van zowel handbal- als niet handbal 

gerelateerde activiteiten. Denk aan jeugdkamp, seizoenafsluitingen, toernooien, 

kampioenschappen, nieuwjaarsrecepties enz. 
 

Foto’s publiceren wij om de vereniging onder de aandacht te brengen en contacten te 

onderhouden met leden en achterban. En waar mogelijk te verbeteren. 
 

Foto’s welke wij plaatsen worden vooraf gecontroleerd. Wij zullen de veiligheid van uw 

kind[eren] in acht nemen en geen foto’s plaatsen welke wij niet verantwoord vinden. 
 

Middels het lezen van dit bulletin geven leden, kader, ouders en/of verzorgers 

toestemming, met inachtneming van bovenstaande informatie aan de 

Handbalvereniging Margraten om foto’s te publiceren. Ook tekenen zij bij aanmelding 

een Toestemmingsverklaring [in kader van AVG]. 
 

Zijn leden, kader, ouders en/of verzorgers het hier niet mee eens gelieve dan contact 

op te nemen met een van onze bestuursleden [pagina 3 en 4]. 
 

NOOT. I.v.m. COVID-19 [2020-2021] zullen het bestuur van de Handbalvereniging 

Margraten en het NHV altijd de landelijke Richtlijnen én het RIVM volgen.  
 

Margraten,  

Januari 2021 

 
 

                            
Sponsorbanner         Sponsorzuil 2020-2021 
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☆ STER SPONSOR 
Aannemersbedrijf AM BOUW - Margraten 

 

TEAM SPONSOREN 

Schildersbedrijf Harrie van Promeren - Margraten 

Assurantie Adviesbureau DS - Margraten 

Hélène TERRA Makelaardij - Margraten 

Café ‘t Flaterke - Margraten 

Cafetaria DiTo - Margraten 

PLUS Kleijnen - Margraten 

Speedheat Zuid-Limburg 
 

 

MATERIAAL SPONSOREN 
 

Gilissen & Gilissen Installatietechniek - Cadier en Keer 

Cortjens, Druk met Communicatie - Maastricht 

Autorijschool Huub Debie - Margraten 

Euregio HabetsRoyen - Margraten 

Autoschade Heuvelland - Elsloo 

Colombo Rubber - Maastricht 

Sportshop Relax - Maastricht 
 

RPO Rebema - Margraten  


