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WELKOM BIJ  

HV UILENSPIEGEL! 
 

 

 

 

 

                     WELKOM!              

HV Uilenspiegel is een sportclub die, samen met haar leden, handbal in verschillende 

creatieve vormen brengt voor jong en oud, meisjes en jongens, recreatief, competitief, 

topsport en G-sport. 

Onze ambitie? Een kwaliteitsvol beleid voeren om op alle niveaus handbalspelers op te 

leiden & te begeleiden. We willen een sportclub zijn waar iedereen zich thuis voelt. 

 

Welkom bij onze Uilenfamilie! 

 

 

 



 

                Jeugdbestuur            

Heeft u een vraag, idee, bedenking, …? Spreek ons aan of stuur een mailtje. 

• Voorzitter: Els Gonthier - els.gonthier@gmail.com / 0494.04.73.75 

• Sporttechnisch coördinator: Giannoula Tsakitzidis - g.tsakitzidis@gmail.com 

• Administratie  : Loes Artoos -artoosloes@hotmail.com 

• Scheidsrechters: Patrick De Mot  - patrick.demot@gmail.com 

• Verantwoordelijke initiaties : Patrick De Mot  - patrick.demot@gmail.com 

• Algemene ondersteuning: Cathy Moenaert - cathy.moenaert@gmail.com 

• Inclusie G-sport: Frie Horemans - frie@bortolin.be 

 

 

          

       

   Registratie nieuwe leden  
Welkom in onze club! Je moet je als nieuw lid van Uilenspiegel aanmelden via 

sportadminstratie (ledenbestand HV Uilenspiegel 

Alle info hieromtrent vindt u via onze website:  

https://www.uilenspiegel.be/registratie-nieuwe-leden-hv-uilenspiegel/ 
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Lidgelden 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.uilenspiegel.be/handballen-bij-uilenspiegel/ 

 

ZIN OM ALS OUDER ZELF EEN 

BALLETJE TE GOOIEN?  
Onze recreanten (fithandballers) bestaan uit mannen en vrouwen die graag willen 
handballen in een recreatieve, sportieve sfeer zonder verplichtingen. Ze doen minstens 
2 keer per jaar mee aan een tornooi. 

Voor meer info of heb je een vraag voor dit topteam? 

https://www.uilenspiegel.be/ploegen/recreanten/  

Trainingsmoment :  

- di avond van 20:00-21:30 sporthal Pius X 
- 3de time : cafetaria van de Bist       
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V-TEAM UILENSPIEGEL     
 

 

 

 

 

Uilenspiegel valt en staat door haar geweldige vrijwilligers. Heb jij ook zin om de 
handen uit de mouwen te steken en jouw talenten en kwaliteiten te delen?  

Wij kunnen alle helpende handen gebruiken ☺ 
 ( teamco’s , tafelofficials, bestuursleden, helpende handen onderhoud sporthal, 

materiaalverantwoordelijke enz. enz…. ) Wij creëren voor U een functie op maat       

https://www.uilenspiegel.be/vrijwilligers/ of els.gonthier@gmail.com 

 

 

               UILEN SPOTTEN          

Waar kan je ons allemaal terugvinden? 
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FAQ’s 
Waar vind ik de brief van de lidgelden? Trainingsmomenten? Missie en visie van de 
club? Huishoudelijk reglement? Wat te doen bij een sportongeval? 
➢ Alles vind je op onze website: https://www.uilenspiegel.be/handballen-bij-

uilenspiegel 

Waar vind ik alle info i.v.m. wedstrijden? 
➢ Mails van de teamcoördinatoren  

➢ Op onze website: https://www.uilenspiegel.be/jeugd/  

➢ Op de website van Handbal AVB: https://handbal-avb.weebly.com/ 

➢ Sportadmin: https://www.uilenspiegel.be/handballen-bij-uilenspiegel/ 

Waar kan ik een trui of trainingspak bestellen?  
➢ Via onze Uilenshop op de website: https://www.uilenspiegel.be/uilenshop/ 

Hoe moet ik mij inschrijven voor een sportkamp of andere clubactiviteit? 
Via de website. Bij elke activiteit wordt er een mail gestuurd met alle info. 

 

 

 

     Financieel gezond blijven ?  
Troopervereniging       cel sponsoring  

https://www.trooper.be/hvuilenspiegel  

Even een extra klik voor U een online 

bestelling Plaatst       

 

 

 

 

 

 

- shirtsponsor team ? 

- Reclamebord in sporthal ? 

- Vloersticker ? Materiaalsponsor ? 

- Event-sponsor ? 

Return :  

- groot klantenpotentieel meer dan 

400 actieve leden 

- meer dan 1200 volgers op sociale 

media  

- enz… ( indiv. te bekijken)  

Neem contact op met  

Robbie Mestdagh 
 robbiemestdagh@gmail.com   0487/60 77 55 
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