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Jos Boons
Voorzitter en oprichter
HC Hannibal Tessenderlo vzw
Hannibal Tessenderlo is een sportclub uit jouw buurt die al
bestaat sinds 1979. Ons team werkt vandaag de dag nog steeds
met veel energie aan een mooie toekomst voor zowel spelers,
trainers als supporters. Jong en oud!
Door het jarenlange bestaan hebben we een grote
naambekendheid opgebouwd in de regio. Bovendien is onze
sportclub in volle groei en telt zij momenteel een 90-tal leden van
4 tot 45 jaar. Ook onze fithandbalploeg is in volle groei, op dit
moment telt deze ploeg van 25 tot 55 jarige een 13 tal leden.
Onze club haar ambitie bestaat er dan ook uit om elk jaar te
groeien. De jeugdwerking draait sinds enkele jaren op volle
toeren, de herenploeg heeft ambitie om te promoveren,…
Om dit allemaal te kunnen verwezenlijken, is er een team van
enthousiaste medewerkers nodig.
Samen met jullie allemaal kan Hannibal Tessenderlo vzw nog vele
jaren heel wat mensen het handballen en het plezier in het
sporten bijbrengen.

Visie van Hannibal Tessenderlo vzw
Willen wij als club vooruitkomen met het handbal in Tessenderlo,
dan is investeren in jeugd een “must”.
We moeten ervoor zorgen dat kinderen op regelmatige tijdstippen
aan sport doen. Dit lijkt eenvoudiger dan het is.
Kinderen doen meestal al een 2-tal keren aan sport op school. Wij
proberen om ze nog minstens 2 maal per week aan sport te laten
doen in clubverband. Wij willen de kinderen dus aanmoedigen om
ook een andere sport te beoefenen, om hun motorische
basisontwikkeling te stimuleren, dan de gebruikelijke sporten op
school zoals turnen, atletiek, voetbal, zwemmen,….
Hannibal Tessenderlo beschikt over een mooie jeugdwerking.
Vanuit onze jeugdwerking willen wij trachten om zoveel mogelijk
meisjes en jongens in contact te brengen met de handbalsport.
Wij willen onze jeugd steeds voldoende aandacht blijven geven
zodat ze op termijn kunnen doorgroeien naar een seniorenploeg.
Onze jeugd is tenslotte de toekomst van de club.

Hoofdbestuur
hannibaltessenderlo@gmail.com
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Jos Boons
Jan Geboers
Fien Boons

Sporttechnisch coördinator:
Administratief coördinator:
API (aanspreekpunt integriteit)
Competitieverantwoordelijke:
Promotieverantwoordelijke:

Bart Lambrighs
Maarten Vanderheyden
Hanne Gielen
Kurt Troonbeeckx
Truus Boons

Jeugdbestuur
jeugdbestuurhannibal@gmail.com
Voorzitter:
Sporttechnisch coördinator:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Fien Boons
Bart Lambrighs
Maarten Vanderheyden
Jan Geboers
Jos Boons
Lies Jacobs
Truus Boons

Ploegen en trainers
hannibaltessenderlo@gmail.com

U8 en U10
Trainers:

Truus Boons
Bart Lambrighs

0479/54 93 02
0478/60 16 03

Trainingen:

Woensdag van 18 u tot 19.30 u
Vrijdag van 18 u tot 19.30 u

Sporthal:

PiusX college
Stationsstraat 125,
3980 Tessenderlo

U12
Trainer:

Hanne Gielen

0468/24 79 99

Trainingen:

Maandag van 18.30 u tot 20 u
Woensdag van 18.30 u tot 20 u

Sporthal:

De Voordijcker
Sportlaan 9
3980 Tessenderlo

J14 (Jongensploeg)
Trainer:

Bram Jannes

0475/30 01 79

Trainingen:

Maandag van 18.30 u tot 20 u
Woensdag van 19 u tot 20.30 u

Sporthal:

De Voordijcker
Sportlaan 9
3980 Tessenderlo

M15 (Samengestelde meisjesploeg met HC Lummen)
Trainers:

Nathalie Olaerts
Linde Panis

0498/70 73 56
0479/86 71 26

Trainingen:

Maandag van 18.30 u tot 20 u
Woensdag: Meer info via:
hannibaltessenderlo@gmail.com

Sporthal:

Maandag:
PiusX college
Stationsstraat 125,
3980 Tessenderlo
Woensdag:
Meer info via:
hannibaltessenderlo@gmail.com

Heren
Trainer:

Fien Boons

0498/79 91 94

Trainingen:

Vrijdag van 21 u tot 22.30 u

Sporthal:

De Voordijcker
Sportlaan 9
3980 Tessenderlo

FIT handbal
Trainer:

Bart Lambrighs

0478/60 16 03

Trainingen:

Zondag van 20 u tot 21.30 u

Sporthal:

De Voordijcker
Sportlaan 9
3980 Tessenderlo

Sporttechnische opleiding:

Bij de J/M 8 wordt er voornamelijk gewerkt aan de motorische
veelzijdigheid en coördinatie van de kinderen.
De bedoeling is om met deze groep 2 keer per week te trainen.
Op deze leeftijd worden er voornamelijk tornooitjes gespeeld.

Bij de J/M 10 komen de punten van de J/M 8 ook nog steeds aan bod,
maar hier wordt ook al handbal gegeven. Wil je op techniek trainen moet
je dit per leeftijd stap voor stap doen. Het moet op spelenderwijze
gebeuren. De bedoeling is om met deze groep 2 keer per week te
trainen. Op deze leeftijd worden er voornamelijk tornooitjes gespeeld
met de kinderen.
Bij de J/M 12 en J14 – M15 spreken wij over handballers. Vanaf nu
beginnen wij ons op aanval en verdediging te concentreren. Maar de
belangrijke punten van de groentjes en pagadders komen ook nog
steeds aan bod maar meer handbal gerichter. Creatief en vrij spelen
moet in deze leeftijdscategorie absolute prioriteit krijgen. De kinderen
zullen automatisch enkele algemene offensieve/defensieve principes
aanleren, zonder dat deze de creativiteit beperken. Op deze leeftijd
worden er competitiewedstrijden gespeeld..

Rekrutering van nieuwe leden

Jaarlijks proberen we meerdere activiteiten te organiseren die leiden tot
de rekrutering van nieuwe spelers.
We proberen minstens 2 vriendjesdagen te organiseren tijdens het
seizoen. Hier mogen dan vriendjes gratis komen meetrainen.
Handbalclub Hannibal Tessenderlo is aangesloten bij de Looise sportraad,
waardoor er ook jaarlijks, in samenwerking met de sportdienst van
gemeente Tessenderlo, een aantal sportactiviteiten worden
georganiseerd.

Ook proberen wij ieder jaar handbal initiatie te geven op enkele scholen
in de Tessenderlo en omstreken. Dit wordt door de turnleerkrachten zeer
gesmaakt.
Nieuwe leden mogen altijd een maand gratis meetrainen en krijgen
daarna de mogelijkheid om aan te sluiten bij de club.

Activiteiten

Activiteiten
Hannibal Tessenderlo tracht ook steeds verschillende activiteiten
doorheen het seizoen te organiseren die het clubgevoel bevorderen.
Deze activiteiten zijn ook dikwijls om de ouders meer betrokken te krijgen
bij de club.
Zo houden we elk jaar onze afhaal eetdag waar iedereen kan smullen van
overheerlijke gerechten.
Zo wordt er een jaarlijks Pagadder/welpentornooi (J/M 8 -10)
georganiseerd waarbij andere clubs kunnen inschrijvingen. Deze ploegen
spelen dan tegen leeftijdsgenootjes in 5 tegen 5 situaties.

De jaarlijkse startdag wordt ook enorm geapprecieerd door zowel spelers
als ouders. Alle jeugdspelers worden hier op uitgenodigd. Deze dag
worden er wedstrijden tussen de ouders, spelers en trainers gespeeld.
Deze dag wordt afgesloten met een hapje en een drankje voor iedereen,
bij een gezellige babbel.

Spelplezier: Woordzoeker

Intern clubreglement
• Het gebruik van GSM toestellen en/of andere toestellen waar foto’s en
video’s mee genomen kunnen worden zijn ten strengste verboden in de
kleedkamers, toiletten en douches.
De toestellen worden voor de training en/of wedstrijden: thuis, bij de
ouders of trainers gelaten.
• Op trainingen en wedstrijden wordt een positieve instelling en totale
inzet verwacht.
• Een sportieve kledij is verplicht. Sportschoenen met witte, kleurvaste
of kleurloze zolen.
Sportschoenen die buiten gedragen worden, zijn niet toegelaten in de
sporthal.
• Het dragen van sieraden en andere gevaarlijke voorwerpen zijn
verboden tijdens training en wedstrijd.
Piercings worden om eigen gezondheid en veiligheidsredenen
afgeraden, indien toch dienen ze afgeplakt tijdens training/wedstrijden.
• De trainers blijven maximaal 20 min na de training aan de sporthal.
Jullie zoon/dochter moet tijdens deze tijdsperiode afgehaald worden.
• Trainingen starten en stoppen steeds op het afgesproken uur. Tijdens
de training zijn de trainers verantwoordelijk, niemand mag daarom
zonder uitdrukkelijke toestemming de training verlaten.
• Voorziene afwezigheden op training en/of wedstrijd worden vooraf
aan de trainer of ploegverantwoordelijke gemeld.

• Heb respect: voor elkaar, voor de tegenstrever, voor de
scheidsrechters en voor het personeel van de sporthal, voor je
begeleider(s), trainer, ouders…..
Wedstrijden worden steeds begonnen en afgesloten met een ‘shake
hands’ aan tegenstanders en scheidsrechters. Respect uit zich in
sportiviteit tijdens trainingen en wedstrijden, hulpvaardigheid bij
kwetsuren.

• Tijdens de training/wedstrijden wordt alleen het drinken van water
toegelaten in de sporthal.
• Laat bij het verlaten van de sporthal en kleedkamers netjes achter; laat
geen afval of andere dingen slingeren. De club kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor verlies of beschadiging van persoonlijke
bezittingen, laat daarom zoveel mogelijk onnodige luxe artikelen thuis.
• Bij wangedrag kan/zal het bestuur gepast reageren en eventueel
sancties overwegen, dit kan over een vermaning, tijdelijke schorsing of
bij zeer ernstige zaken zelfs een verwijdering uit de club gaan.
• Wees ten allen tijde een waardige vertegenwoordiger van de club.
Positief omgaan met winst en verlies en respect hebben voor elkaar zijn
belangrijke elementen hierin. We vragen ouders, vrienden en andere
supporters om je ploeg steeds op een positieve en sportieve manier aan
te moedigen.
• Op onze website kunnen jullie onze volledige privacywetgeving vinden.
Indien hieromtrent vragen zijn kunnen deze steeds aan het bestuur van
HC Hannibal Tessenderlo vzw gesteld worden.

Lidgelden 2022 - 2023

Wij als club zijn vanaf komend seizoen verplicht om een
solidariteitsbijdrage te betalen aan de handbalbond.
Hierdoor zijn we verplicht om onze lidgelden lichtjes te verhogen t.o.v.
vorig seizoen.
Er zal ook, net als vorig seizoen, een korting zijn voor gezinnen die
meerdere handballers in huis hebben. 5 euro korting voor het 2de lid, 10
voor het 3de, ...

Gelieve het juiste bedrag vóór 15 oktober 2022 te storten op
BE09 3631 8435 9957 Vermeld in de mededeling "lidgeld" + naam van de
speler + ploeg.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

U10:
U12:
J14:
M15:
Dames:
Heren:
FIT handbal:

135 euro
155 euro
155 euro
155 euro
200 euro
200 euro
85 euro

Toestemming foto- en videogebruik

Tijdens trainingen, wedstrijden en andere clubactiviteiten kunnen er
foto’s en/of beeldfragmenten genomen worden.
Deze worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden, socialmedia
en verspreiding binnen de club.
Indien bezwaar kunnen deze schriftelijk worden doorgegeven via
hannibaltessenderlo@gmail.com

Gelieve het los blad in deze brochure in te vullen en
terug aan het bestuur of trainer te bezorgen.

GDPR (General Data Protection Regulation)

PRIVACYVERKLARING VAN:
Handbalclub Hannibal Tessenderlo vzw
HC Hannibal Tessenderlo vzw hecht veel waarde aan de bescherming van
uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie
geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen
en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HC Hannibal
Tessenderlo vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het
doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

•

De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel
die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt.

•

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig
hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

•

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben
genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is.

•

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij
dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
verstrekt.

•

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw
persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) zijn wij verantwoordelijk
voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
onderstaande contactgegevens:

Handbalclub Hannibal Tessenderlo vzw
Baal 39
3980 Tessenderlo
E-mail: hannibaltessenderlo@gmail.com

De volledige GDPR van HC Hannibal Tessenderlo vzw kunnen jullie
terugvinden op de website van de club. www.hannibaltessenderlo.be

Gelieve het los blad in deze brochure in te vullen en
terug aan het bestuur of trainer te bezorgen.

Sportongeval

VERZEKERING
Als er een sportongeval voorvalt, dan zijn alle spelende leden hiervoor
verzekerd. De aangifte gebeurt digitaal via extranet van Ethias door de
verantwoordelijke van de club. Dit moet zo snel als mogelijk gebeuren.
Om de aangifte vlot te kunnen doen, moeten we beschikken over de
nodige informatie: een geneeskundig getuigschrift en alle informatie
over het slachtoffer én het ongeval.

• Een papieren ‘geneeskundig getuigschrift’ moet ingevuld
worden door een arts en bezorgd worden aan de
verantwoordelijke. Dit kan via mail
naar: hannibaltessenderlo@gmail.com

• De verantwoordelijke van de club zal deze gegevens digitaal
ingeven via extranet van Ethias.

• Belangrijk is dat deze aangifte zo snel mogelijk gebeurd, best
binnen de 48 uren na het ongeval.

Grensoverschrijdend gedrag

INTEGRITEIT
Onze club moet een plaats zijn waar kinderen en jongeren veilig
sporten en waar plezier gemaakt wordt. We willen dat zowel
volwassenen als jongeren voor elkaar respect opbrengen en de
grenzen van anderen aanvaarden. Daarom is er geen plaats voor
pestgedrag, racisme, geweld of ongepast seksueel gedrag. Meld het
ons als grenzen overschreden worden.

In onze club is Hanne Gielen de aanspreekpersoon integriteit (API)
voor iedereen die vragen of klachten heeft. De API zal naar je verhaal
luisteren en kan uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren.
Hanne is bereikbaar via:
Mail: hannegielen1004@gmail.com
GSM: 0468/24 79 99

Binnen de handbalfederatie is er ook een API: Sabine Stieglitz,
api.handbal@gmail.com of 0472 95 79 58

Contactgegevens

Voorzitter:

Jos Boons
0496/14 32 27

Secretaris:

Jan Geboers
0468/31 81 52

Penningmeester:

Fien Boons
0498/79 91 94

Administratief coördinator:

Maarten Vanderheyden
0487/02 93 28

Sporttechnisch coördinator:

Bart Lambrighs
0478/60 16 03

Bestuur Handbalclub Hannibal Tessenderlo vzw
Baal 39
3980 Tessenderlo
hannibaltessenderlo@gmail.com
jeugdbestuurhannibal@gmail.com
www.hannibaltessenderlo.be

Onze partners

