V R I E N D E N WORDEN

REUNIE HKV/ONS EIBERNEST VOORWAARTS
ZATERDAG 8 JUNI 2013
over het verleden, heden en toekomst
Beste deelnemers aan de reünie HKV/Ons Eibernest voorwaarts,
Afgelopen maanden zijn diverse mensen zeer actief geweest met het verzamelen, sorteren,
scannen en verwerken van historisch materiaal van zowel HKV Voorwaarts, Ons Eibernest als van
de fusievereniging HKV/Ons Eibernest.
Ook de pers heeft over de reünie berichten geplaatst in de diverse wijkbladen alsmede regionale
kranten. Het feit dat de voorzitter van het KNKV , Rob Meijer en de Wethouder van Jeugd, Sport en
Welzijn, Karsten Klein op de reünie aanwezig zijn geeft blijk van het belang van de vereniging
HKV/Ons Eibernest.
Het motto van de reünie “HKV/Ons Eibernest voorwaarts” geeft naast het ophalen van
herinneringen en ontmoeten van oude bekenden, ook aan dat wij samen met onze (oud)leden
vooral naar de toekomst willen kijken. Niet klagen, niet alleen maar praten, nee actief aan de slag.
Help ons.
Sinds de fusie in 1992 is er veel op sport en korfbalgebied gebeurd. Ook is de samenstelling van de
door de accommodatie omliggende wijken enorm veranderd. We kunnen spreken van een
multiculturele smeltkroes midden in de krachtwijk Den Haag Zuidwest. De Vinex locatie
Wateringseveld op korte afstand van de accommodatie (overkant Erasmusweg) is inmiddels geheel
afgerond. Een belangrijk deel van onze leden komt uit deze nieuwe wijk.
Sinds de overname van de sporthal van de gemeente Den Haag in 1992, beheert de Stichting
HKV/Ons Eibernest de accommodatie. De sporthal is de eerste en dus oudste sporthal van Den
Haag, maar vervult voor de sport en korfbal in het bijzonder, een uiterst belangrijke functie. Onlangs
is er een deel van het achterstallig onderhoud weggewerkt en is er een (invaliden)lift gerealiseerd.
Dit alles in het kader om een accommodatie te bieden welke een leven lang sporten bij HKV/Ons
Eibernest mogelijk moet maken.
De resultaten van verschillende teams zijn wisselend. Het eerste is net gedegradeerd in zowel de
veld, als zaalcompetitie. Erg jammer natuurlijk. De komende jaren willen we het korfbal weer op het
hoogste niveau brengen, alleen zijn dan voldoende en goede trainers nodig vooral bij de kleintjes.
Na de fusie hebben veel oudere leden de vereniging verlaten of zijn gestopt met trainen geven.
Maar we vergeten soms dat we zelf zo ver gekomen zijn door al die leden, die hun tijd hebben
geïnvesteerd in de jeugd.

Het feit dat in de jaren 70-80 korfbal altijd op het schoolsport programma stond is allang niet meer
van toepassing. Vele kinderen van allochtone komaf hebben nog nooit gekorfbald en maken kennis
met deze mooie sport tijdens naschoolse uren gegeven door vrijwilligers van onze vereniging . Om
kinderen in een vroeg stadium bij de vereniging te betrekken is de zogehete Kangaroo club in het
leven geroepen. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen nu kennismaken met diverse spelvormen welke
gerelateerd zijn aan korfbal.
Vele oudere leden moesten stoppen met korfballen door blessures of soms andere
(sport)interesses. Het gegeven dat HKV/Ons Eibernest zowel een sporthal heeft, 2 kantines,
meerdere kleine ruimten, een kunstgrasveld, grasveld, tennisvelden en zelfs een beachcourt bezit
(voor o.a. beachvolleybal, beachkorfbal, Beachsoccer), biedt nieuwe mogelijkheden en niet alleen
voor oudere leden, maar ook voor de (klein)kinderen.

Naast korfbal, worden meerdere vormen van bewegen en sporten geboden. Voor onze recreanten
en midwekers, is het mogelijk om (ook overdag) te gaan tennissen op het kunstgrasveld. Senioren
uit de wijk, welke geen enkele binding hebben met korfbal, zijn afgelopen jaar KombiFit lid
geworden bij onze vereniging. Middels een dynamisch spelaanbod onder begeleiding van mensen
vanuit de vereniging, kunnen zij vier maal in de week actief zijn. Dit programma willen wij graag
uitbreiden, immers sport en gezondheid gaan veelal hand-in-hand. Maar ook voor degenen die
vrijwel niet meer kunnen bewegen kunnen we in de kantine activiteiten zoals klaverjassen, bridge,
leesclub, workshops e.d. bieden.
Het beach court maakt sportvormen mogelijk welke doorgaans alleen op het strand gespeeld
kunnen worden. Dat er op onze accommodatie een beach court aangelegd is door de gemeente
Den Haag, is uniek. Met name de jeugd is enthousiast om diverse beach sporten te beoefenen
gedurende de zomermaanden. Ook dit willen wij graag verder uitbouwen.
Een aantal wijkcentra in het stadsdeel Escamp zijn gesloten vanwege noodzakelijke bezuinigingen.
De accommodatie maakt het mogelijk dat doelgroepen ook overdag gebruik kunnen gaan maken
van bijvoorbeeld een kantine. Een kaartclubje, wijk- of welzijnsorganisatie. HKV/Ons Eibernest is
zeer betrokken bij de wijk en vervult een belangrijke maatschappelijke rol welke wij graag verder
gestalte willen geven.

Inmiddels zijn wij Buurthuis van de Toekomst, een predicaat welke onze maatschappelijke rol
bevestigd. Ambitie in overvloed, echter hiervoor zijn financiële middelen nodig. Vele vrijwilligers
binnen HKV/Ons Eibernest verzetten veel werk, echter soms moet er tijdelijk expertise ingehuurd
worden, of moeten er materialen worden vervangen. Ook wil HKV/Ons Eibernest een rol van
betekenis blijven spelen op het gebied van de korfbalsport. Meer investeren in de jeugd.
Om dit mogelijk te maken doen wij een beroep op onze oud leden. Als “Vriend van HKV/Ons
Eibernest voorwaarts” ondersteun je de vereniging met een maandelijkse bijdrage van minimaal
€ 4,50 (meer mag natuurlijk ook) welke middels een automatische incasso wordt geïnd.
Als “Vriend van HKV/Ons Eibernest voorwaarts” ben je lid van zowel HKV/Ons Eibernest als het
KNKV en ontvangt je thuis het korfbal magazine en via een digitale nieuwsbrief en de website van
HKV/Ons Eibernest blijf je op de hoogte van belangrijke korfbal- en maatschappelijke
ontwikkelingen.
Je blijft derhalve verbonden aan de korfbalsport, terwijl je de vereniging ondersteunt om haar
sportieve en maatschappelijke doelen te realiseren zodat ook in de toekomst de vereniging nieuwe
en oudere generaties in staat stelt om een leven lang sporten mogelijk te maken bij de mooiste
Haagse korfbalvereniging HKV/Ons Eibernest.
Ook zullen we elk jaar een bijeenkomst organiseren waar je voor wordt uitgenodigd.

Trimclub HKV/Ons Eibernest
Zouden we bijna de Trimclub van Ons Eibernest vergeten. Zij zijn in 1971 opgericht door Hans
Pouw en Rob Blokpoel. De Trimclub bestaat nog steeds, maar heeft alleen niet zoveel leden meer.
Kom in beweging en wordt deelnemer. Als je geen competitie meer wilt spelen, maar wel in
beweging wil blijven een prachtige kans. Kom eens kijken op zaterdagmorgen 09.00-10.00 uur
KombiFit
Natuurlijk ben je ook van harte welkom om (weer) actief lid te worden van onze vereniging; als
korfbal-, tennis- of KombiFit lid. Iedereen is welkom bij ons, ongeacht huidskleur, religie of
geaardheid.
Dinsdagavond 19.00 – 20.00 uur: KombiFit (divers aanbod aan activiteiten),
Woensdagavond 18.30 – 20.00 uur: Tennis 50+;
Woensdagavond 20.00 – 21.00 uur: Midwekers (recreatief korfbal met af en toe een wedstrijd);
Vrijdagmorgen 11.30 – 12.30 uur: Tennis (KombiFit);
Vrijdagmorgen 12.30 – 13.30 uur: KombiFit (diverse zaalsporten)
Zaterdagmorgen 09.30 – 10.30 uur: KombiFit (diverse veldactiviteiten) gedurende voorjaar/zomer
Zondagmorgen 09.30 – 10.30 uur: KombiFit (diverse zaalactiviteiten) gedurende de herfst/winter

Wandelen/fietsen/klaverjassen/bridge
Geen zin om te sporten, bij voldoende belangstelling kunnen ook wandel of fietstochten
plaatsvinden. Vroeger werd er zowel bij HKV als bij Ons Eibernest fanatiek geklaverjast. Helaas is
deze activiteit verdwenen. (oud)leden, die deze activiteit weer willen gaan organiseren of aan deel
willen nemen, zowel overdag of in de avonduren, kunnen dat aangeven via
reunie@eibernestkorfbal.nl of kombifit@eibernestkorfbal.nl .
Kortom veel is mogelijk.
Bijgaand ook een aanmeldingsformulier voor KombiFit.

Samen korfballen, samen sporten, samen voorwaarts
is het motto voor een mooie toekomst van de vereniging.
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Ja

, ik word “Vriend van HKV/Ons Eibernest voorwaarts”!

Tot wederopzegging een maand voor 1 mei (het verenigingsjaar) mag de Penningmeester van
HKV/Ons Eibernest middels een automatische incasso € 4,50 per maand incasseren naar
banknummer 18.14.18. Ik ontvang hiertoe een bevestiging per e-mail en ik word middels een
elektronische nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de sportieve en maatschappelijke plannen
en ontwikkelingen van de vereniging. Het lidmaatschap gaat in per 1 augustus 2013 (de maanden
juni en juli krijg je van ons cadeau omdat je op de reünie bent geweest).
Registreer middels het lidmaatschapsformulier . Op het Vrienden lidmaatschap is de
Ooievaarspaskorting niet van toepassing.

.
Bedankt namens alle huidige en toekomstige leden van HKV/Ons Eibernest !

