
Heb je iemand nodig? Afdelingen Contactpersoon 

Wil je schade of bemerkingen inzake orde 
en netheid in de sporthal melden? 

Wil je (sport)materiaal bestellen?  
Wil je een zaal reserveren (Uilennest, 

cafetaria, zomerbar, kleedkamers, 
fitnessruimte of de zaal – iets anders dan 
training en wedstrijd)  

Het Uilen-
sporthalteam 

Patrick De Mot: 
Sporthalbeheer.uilenspiegel@gmail.com 

0497252592 
Schade - Melding 

https://forms.gle/Gz3ErGCnd6GpQjze7  
Reservatie :  
https://forms.gle/Z5LpFYnWFCvMtn63A  

Moet er iets besteld worden in de cafetaria  
Wil je schade of bemerkingen inzake orde 

en netheid in de cafetaria melden 
Wil je jouw hulp aanbieden achter de toog 

Het Uilen-
cafetariateam 

Kris Geens:  
Cafetaria.uilenspiegel@gmail.com 

0499540492 
https://forms.gle/Mb1bKgDod8fYVRrT9  

Wil je HV Uilenspiegel sponsoren? 

Wil je voor ons op zoek naar sponsors gaan 
?  

Het Uilen 

sponsoringsteam 

Robbie Mestdagh :  

Sponsoring.uilenspiegel@gmail.com 
0487607755 

Wil je een wedstrijd verplaatsen, heb jij een 
vraag over een thuiswedstrijd? Wil jij de 

sporthal reserveren voor een wedstrijd of 
een training? 

Het Uilen 
kalenderteam 

Giannoula Tsakitzidis :  
Kalender.uilenspiegel@gmail.com 

0479585901 

Wil je iets op de sociale media posten?  
Wil je iets over de sociale media laten 
weten?  

Het Uilen Sociale 
media team 

Lotte Antonissen  
Socialemedia.uilenspiegel@gmail.com 
0491485240 

Wil je onze API's contacteren ? Je kan ze 
schrijven, bellen of aanspreken. Als Club-
API luisteren ze naar je vraag of verhaal, 
behandelen ze jouw melding in alle 
discretie. 
Om meer uitleg te hebben over onze API’s, 
kijk maar op Club -API | Uilenspiegel  
Wil je met de API van de federatie, bezoek 
dan Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit 
| Vlaamse Handbal Vereniging 

De Uilen API’s api.uilenspiegel@gmail.com  
 
Els Gonthier  
0494047375 
 
Joke Vermeiren 
048485 83 15 

Heb je een vraag over het lidgeld, 
vrijwilligervergoeding, factuur, 
terugbetaling…?  

Het Uilen 
boekhoudingteam 

Kris Geens: 
Boekhouding.uilenspiegel@gmail.com 

0499540492 
Heb je vragen over initiaties, lidmaatschap? 
Heb je suggesties om onze werking te 
verbeteren? 
zie je opportuniteiten voor onze vereniging? 
Wil je vrijwilligen in onze club? 

Clubondersteuner clubondersteuner@hvuilenspiegel.be 
Clubondersteuner - Laurence De Wilde: 
+32 499 23 29 62 

Heb je een andere vraag? 
Wil je het bestuur rechtstreeks contacteren? 

Het Uilen bestuur Bestuur.uilenspiegel@gmail.com 
Voorzitter – Rudi Sas: +32 474 13 33 61 
Secretaris – Kris Geens: +32 499 54 04 
92 

Vragen over de operationele werking van 
de jeugd, G-sport of de senioren? 

Cel jeugd 
Cel senioren 
Cel G-sport 

Cel jeugd - Els Gonthier: +32 494 047 
375 
Cel senioren - Giannoula Tsakitzidis: 
+32 479 58 59 01 
Cel G sport – Patrick De Mot : 

0497252592 
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