
 
 
 
 
Infofolder. 
 
HCP staat voor handbalclub Posterholt. De vereniging bestaat inmiddels meer dan 70 jaar! De 
vereniging geeft deze infofolder uit om nieuwe leden en de ouders/verzorgers in kennis te stellen 
van alle relevante informatie over de club. 
 
Handbalclub Posterholt is een groeiende sportvereniging voor jong en oud. De leden zijn afkomstig 
van Posterholt en omliggende dorpen. 
 
Leeftijdsindeling jeugd voor seizoen 2021/2022: 
De leeftijdsindeling volgens NHV regels is dit jaar als volgt: 
A-jeugd: 17, 18 en 19 jaar (geboortejaar 2002/2003/2004) 
B-jeugd: 15 en 16 jaar (geboortejaar 2005/2006) 
C-jeugd: 13 en 14 jaar (geboortejaar 2007/2008) 
D-jeugd: 11 en 12 jaar (geboortejaar 2009/2010) 
E-jeugd: 9 en 10 jaar (geboortejaar 2011/2012); 
F-jeugd: 7 en 8 jaar (geboortejaar 2013/2014); 
Kabouters: 6 jaar en jonger. 
 
Trainingen: 
De trainingen vinden elke week plaats op onderstaande tijdstippen: 
 
Heren A-jeugd:  Vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur. 
 
Dames B-jeugd:  Woensdag van 19.00 tot 20.30 uur; 

Vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur. 
 
Heren C-jeugd:   Dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur; 

Donderdag van 19.00 tot 20.30 uur. 
 
Dames C-jeugd:  Woensdag van 19.00 tot 20.30 uur; 

Vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur. 
 
D-jeugd (gemengd):  Dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur; 

Donderdag van 17.30 tot 19.00 uur. 
 
E-jeugd (gemengd):  Woensdag van 17.30 tot 19.00 uur. 
 
F-jeugd en kabouters: Woensdag van 17.00 tot 18.00 uur. 
 
Dames Recreanten: Dinsdag 20.00 tot 21.30 uur. 
 
Heren Recreanten: Vrijdag 20.00 tot 21.30 uur.



 
De jeugdteams, behoudens de kabouters, nemen deel aan de competitie van het NHV. De recreanten 
spelen een onderlinge competitie in de regio. Voor de kabouters worden regelmatig toernooitjes 
georganiseerd, waar de kinderen spelen op een klein veld met kleine doelen. 
HCP is aangesloten bij de Nederlandse Handbalbond. 
 
Trainingen/wedstrijden.   

- In de schoolvakantie wordt er niet getraind (tenzij anders afgesproken).  
- Bij verhindering bij trainingen ruim tevoren afmelden bij train(st)er. 
- Meedoen aan competitiewedstrijden is verplicht.  
- Tijdens trainingen mag eigen sportkleding gebruikt worden. 
- Competitieduels worden gespeeld in een cluboutfit. 
- Douchen na training c.q. wedstrijd wordt ten zeerste aanbevolen. 
- Het lidmaatschap geldt telkens voor een jaar. Tussentijdse afmeldingen leveren geen 

contributie teruggaaf, mede gezien het feit dat wij bondscontributie en zaalhuur ook vooraf 
dienen te bepalen en af te dragen. 

 
Contributie. 
De contributie bedraagt voor competitie spelende leden: 
A-jeugd  € 200,- 
B-jeugd  € 180,- 
C-jeugd  € 170,- 
D-jeugd  € 160,-  
Voor spelers van het E, F-team en de Kabouters bedraagt de contributie  
€ 120,00. Voor 1 november dient het bedrag, na uitreiking factuur, te worden overgemaakt. Het is 
ook mogelijk om de contributie in 2 termijnen te betalen.  
 
Activiteiten. 
Naast trainingen en competitiewedstrijden wordt deelname aan toernooien en andere activiteiten 
georganiseerd. Vaste traditie is het Sinterklaasbezoek en een Carnavalsavond. Tevens hebben we een 
jaarlijkse Keuken- en toilet papier verkoop actie in Posterholt om zo de clubkas te spekken. 
 
Huisregels 

 Ben altijd op tijd aanwezig op training, wedstrijden en respecteer vertrektijdstippen bij 
uitwedstrijden. 

 Doe altijd voor training/wedstrijden een goede warming-up. 
 Snoep, kauwgum en mobiele telefoons zijn verboden tijdens training/wedstrijden. 
 Ouders/verzorgers mogen zich niet bemoeien met training of wedstrijden. 

 
Bestuuur 
Het bestuur van HCP bestaat momenteel uit: 
Pieter Derix  tel.: 0475-400003  e-mail: pieterderix@hetnet.nl 
Frank Heemels  tel.: 0475-403678  e-mail: frank.heemels@home.nl 
Marcel Veldhuis tel.: 0475-407169  e-mail: marcelveldhuis@home.nl 
Chantal Timmermans     e-mail: roel-chantal@home.nl 
Miranda Coenen tel.: 0475-404252  e-mail: miranda.coenen@live.nl 
Secretariaat: Lagerstraat 10, 6061CS Posterholt 
 



Aanmelden. 
Toekomstige leden mogen gratis 2 proeftrainingen volgen. 
Na de proeftraining kan men lid worden door een volledig ingevuld inschrijfformulier met pasfoto in 
te leveren bij de train(st)er. 
Vermeldt ook duidelijk het emailadres voor het ontvangen van verenigingsnieuws en het openen van 
de app: HandbalNL. 
 
Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met de train(st)er of digitaal met het bestuur 
posterholt@handbal.nl. 
 
Voor meer info zie ook onze website: www.hc-posterholt.eu 
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