
 

 

 

   
 

Promotieplan  2022 / 2023 
Handbalclub  Hannibal  Tessenderlo vzw  

 
 

 
Hannibal Tessenderlo is een sportclub 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 87-tal leden van 4 tot 55 jaar. 
 Ook onze fithandbalploeg is in volle groei, op dit moment telt deze ploeg van 25 tot 55 jarige een 11 tal 
leden. 
 
 Naast onze eigen spelers, mogen wij wekelijks een hondertal mensen verwelkomen in onze sporthallen 
die hun (klein)zoon/dochter, broer/zus, vrienden of gewoon hun favoriete team komen aanmoedigen. 
  
Onze club haar ambitie bestaat er dan ook uit om elk jaar te groeien, net als dit jaar. De jeugdwerking draait 
sinds enkele jaren op volle toeren. 
  

 



 

 

 
 
Visie: 
 

Hannibal Tessenderlo denkt bij promotiewerking voornamelijk aan het plezier van de kinderen en aan het 
aantrekken van nieuwe leden. 
Extra doelstellingen zijn ook het verwerven van een grotere naambekendheid van onze club en de promotie 
voor het handbal in Tessenderlo en omstreken. 
Werving zal vooral gebeuren in de leeftijdscategorie van de lagere school (6-12j). Kinderen van deze leeftijd 
staan over het algemeen erg open voor nieuwe dingen en ze zijn meestal nog op zoek naar een ideale hobby 
waarbij sport en beweging in teamverband belangrijke onderdelen zijn. Via het aanwerven van nieuwe en 
het behouden van huidige leden kunnen wij rekenen op een mooi jeugdaantal waardoor de fundering van 
de club verzekerd is en verder kunnen werken aan de toekomst van onze heren/dames ploeg 

 
 
 

Doelstelling: 
 

• De reeds bestaande promotiewerking met de scholen van Tessenderlo en Laakdal zal verder gezet 
worden zoals voorheen het geval was en nog uitgebreid naar de scholen van Ham, Meerhout, 
Beringen,...   

 

• Jaarlijks geven we diverse initiaties: 

− Op de basisscholen van Tessenderlo, Ham en Laakdal tijdens de L.O.-lessen 

− Initiatielessen in sporthal De Voordijcker. Dit 2 maal per jaar op woensdagnamiddag 

− Tijdens sportdagen van de scholen kunnen deze in combinatie met andere activiteiten gedaan 
worden 
 
 
 

Na deze initiaties blijven er altijd kinderen naar onze trainingen komen. Ze mogen eerst een maand gratis 
meetrainen, en na enkele weken krijgen ze een lidkaart om zich officieel aan te sluiten bij onze club. 
We zijn ervan overtuigd dat we al deze vormen van initiaties moeten blijven organiseren. We werken op 
deze manier ook aan naam bekendheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Promotieplanning:      
 
 

• Initiatielessen in scholen (deze data’s en locaties worden met school zelf besproken) 
- School: Campus ST. Lutgardis 
- School: VBS Hartenlust 
- School: VBS Meerlaar Laakdal 

 
 
 

• Vriendjesdag 
- 3 maal per jaar organiseren wij onze vriendjesdag, hier mogen onze leden van U8, U10 en U12 

5 vriendjes en vriendinnetjes meebrengen naar een training. Zo leren ze de handbalsport en 
onze club kennen.  
 

 
 
 

Communicatie en info: 
 
De contacten met de scholen kunnen via diverse kanalen verlopen: direct contact via leerkrachten of 
directies, telefonisch, via mail/brief, enz.  
We mogen stellen dat het contact met de diversen scholen en leerkrachten goed verloopt.  
De communicatie naar de kinderen zal via de leerkrachten, de trainers en diverse communicatiemiddelen 
gebeuren. Na elke initiatiereeks zullen de kinderen info-flyers van de club overhandigd krijgen.  

 

Promotieverantwoordelijke:  Truus Boons  0479/549302 truusboons1992@hotmail.com 

Onze promotieverantwoordelijke Truus Boons is het aanspreekpunt tussen onze club en de scholen. Ze is 
verantwoordelijk voor de organisatie en de reclame rondom onze activiteiten. De opvolging en evaluatie 
van onze activiteiten en de nabespreken met de scholen / LO leerkrachten zal ook door onze 
promotieverantwoordelijke gedaan worden. 

 

Samenwerking met organisaties: 
 
Bij elk project zal apart bekeken worden wie de betrokken instanties allemaal zijn. 
Indien nodig zullen openbare besturen, sportdiensten, SVS, schooldirecties en andere betrokkenen 
aangesproken worden om het project mee te doen slagen of om samen eventuele problemen op te lossen. 

 
 



 

 

 
Contactgegevens van de scholen en instanties waar we mee samenwerken: 
 

Basisscholen Tessenderlo: 
 
VBS De Letterberg 
Directeur: Daisy Van der Goten 
Gerhagenstraat 62 
013 66 27 47 
directeur@bsdeletterberg.be 
  
VBS De Lettertrein 
Directeur: Nelleke Swinnen 
Lindenstraat 5 
013 33 75 19 
directie@lettertrein.be 
  
VBS Hartenlust 
Campus Heilig-Hart  
Directeur: Noëlla Geyskens 
Stationsstraat 38 
013 66 23 54 
secretariaat.stationsstraat@hartelust.be 
 
 
 
 
 
Campus Sint-Lutgardis  
Directeur: Gerd Beckers & Carine Dexters 
Kerkstraat 4b 
013 66 27 36,  
secretariaat.kerkstraat@hartelust.be 
  
VBS Wereld Wijzer 
Directrice: Chris Verachtert 
Hofstraat 92 
013 66 31 71 
directie@wereldwijzer.be 
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Basisschool Laakdal: 
 
VBS Meerlaar 
Meerlaarstraat 95   2430  Laakdal 
013 66 17 27 
 
 
 

Basisscholen Ham: 
 
VBS De Zevensprong 
Schoolstraat 7,  3945 Ham 
011/343801 
info@de-7sprong.be 
 
VBS De Klimop 
Speelstraat 1,  3945 Ham 
013/661691 
directeur@bsdeklimop.be 
 
 
 

Basisscholen Meerhout: 
 
VBS De Boomgaard 
Veldstraat 81,  2450  Meerhout 
014/300266 
 
VBS De Duizendpoot 
Schoolstraat 1,  2450  Meerhout 
014/303162 
 
 

Sportdiensten: 
 
Sportdienst Tessenderlo 
Markt    3980  Tessenderlo 
013 35 33 38 
sport@tessenderlo. 
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Gegevens Handbalclub Hannibal Tessenderlo vzw 
 
 
 
    P.A.: Baal 39,   3980 Tessenderlo 

Website:  www.hannibaltessenderlo.be 

E-mail:    hannibaltessenderlo@gmail.com 

Facebook:    hannibaltessenderlo 

 

 

 

 

                                     

                             

 

 

 

Bestuur 
 

Voorzitter:      Jos Boons 
Secretaris:     Jan Geboers 
Penningmeester:    Fien Boons 
 
Sporttechnisch coördinator:   Bart Lambrighs 
Administratief coördinator:  Maarten Vanderheyden 
API (aanspreekpunt integriteit)  Hanne Gielen 
Competitieverantwoordelijke:  Kurt Troonbeeckx 
Promotieverantwoordelijke:  Truus Boons 
 

Jeugdbestuur 
 

Voorzitter:      Fien Boons 
Sporttechnisch coördinator:   Bart Lambrighs 
Bestuurslid:    Maarten Vanderheyden 
Bestuurslid:    Jan Geboers 
Bestuurslid:                                            Jos Boons 
Bestuurslid:    Lies Jacobs 
Bestuurslid:    Schirley Goerlandt 
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