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Beste vrienden/vriendinnen van HV Foreholte,

Na al een tijd met het idee rondgelopen te hebben om - waarschijnlijk als eerste 

handbalverenging in Nederland - een veiling te organiseren voor de verdere 

ondersteuning en ontwikkeling van de handbaljeugd van onze vereniging, heeft 

een aantal mensen met een paars hart (de typerende naam voor iemand die onze 

vereniging een warm hart toedraagt) het initiatief genomen om een commissie 

op te zetten. De veilingcommissie. 

De veilingcommissie heeft de ideeën aan het bestuur voorgelegd en daar de 

handen voor op elkaar gekregen. Daarna is het echte werk begonnen. Kavels, 

veilingmeester, notaris, boekje, promotie en nog veel meer zaken passeerden 

de revue.  Een enorme klus met een ongewisse uitkomst. Op voorhand wil het 

bestuur dan ook de mensen die met het idee zijn gekomen en al deze werkzaam-

heden op hun schouders hebben genomen, succes wensen en bedanken voor hun 

grote inspanningen om dit nieuwe evenement van onze mooie handbalvereniging 

tot een groot succes te maken.

In dit veilingboekje is voor ieder wat wils te vinden. Diverse koopjes en bijzonde-

re items gaan over de tafel.  De handbalvereniging nodigt dan ook jong en oud, 

vader en moeder, opa en oma, sponsors en belangstellenden, kortom íedereen uit 

om op vrijdagavond 6 april in Sportcafé de Eijk langs te komen. Het belangrijkste 

deze allereerste keer, is dat het een gezellige avond wordt, een blijvertje, met 

hopelijk een mooi positief resultaat.

Noteer de datum dus in uw agenda, dan zien we elkaar op 6 april in Sportcafé de 

Eijk, in sporthal De Tulp, Jacoba van Beierenweg 118A 2215KZ in Voorhout.

Namens het bestuur van Handbalvereniging Foreholte

Kees Kraakman

Voorzitter

tot een groot succes te maken.
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