Na een warme zomerstop zijn we inmiddels weer begonnen met alle trainingen. Dankzij een grote groep
vrijwilligers die tijdens de zomervakantie regelmatig gesproeid hebben, liggen onze velden er piekfijn bij. Dank aan
allen die daaraan hebben bijgedragen. We zijn klaar voor het seizoen 2018/2019!

Elftalfoto’s
Een nieuw seizoen betekent een nieuw team en dus ook een nieuwe elftalfoto. De foto gebruiken we op onze
website. Om al onze 5 seniorenteams, 3 damesteams en 13 jeugdteams in wedstrijdtenue op de foto vast te
leggen, plannen we twee dagen waarop we alle spelers en hun begeleiding uitnodigen. Kim Machielsen heeft
aangeboden om ervoor te zorgen dat iedereen op zaterdag 22 of zondag 23 september op beeld wordt
vastgelegd. Wanneer welk team hiervoor wordt uitgenodigd, hoor je via je leider. We rekenen op jullie
medewerking zodat we in twee dagen van alle teams een foto hebben.

Contributie
Binnenkort kunt u de contributienota voor de eerste seizoenshelft verwachten. De incasso vindt dan een week
later plaats.

Feestavond Club van 50
Dit jaar organiseert de Club van 50 op zaterdag 3 november weer een gezellige avond voor haar leden. Uiteraard
wordt op deze avond ook het bestedingsdoel van de gelden bekend gemaakt. Ben je lid van de Club van 50? Houd
dan deze datum alvast vrij in je agenda.

Algemene ledenvergadering
HC ’03 is een vereniging en bij een vereniging hebben de leden de hoogste zeggenschap. Daarom nodigen we je
uit voor onze Algemene ledenvergadering op donderdag 15 november om 21.00 uur in de kantine. Wil je weten
hoe onze club ervoor staat en wat er speelt? Of heb je vragen of ideeën die je graag aan het bestuur en de andere
leden voorlegt? Kom dan naar de ledenvergadering en laat je stem horen.

Vrijwilligersavond
Vorig jaar werden onze vrijwilligers verrast met een driegangendiner geserveerd door de bestuursleden van
zowel de stichting als van de vereniging. En ook dit jaar willen we onze vrijwilligers op een bijzondere manier
danken voor hun inzet voor de club. Dus ben jij vrijwilliger bij onze club en wil je genieten van een heerlijke avond
en een gezellige sfeer? Noteer dan zaterdagavond 24 november alvast in je agenda. De uitnodiging ontvang je
begin november.

AVG
In het kader van de AVG hebt u onlangs een e-mail van ons ontvangen met een zogenaamde
toestemmingsverklaring om uw gegevens te mogen verwerken. Deze verklaring ontvangen we graag zo snel
mogelijk ingevuld en ondertekend retour.

Grote Clubactie
Net als voorgaande jaren doen we ook dit jaar weer mee met de Grote Clubactie. Op zaterdag 15 september
starten we met de lotenverkoop. Vanaf die dag gaan onze jeugdleden op pad om inkomsten op te halen voor

onze club. Een lot kost 3 euro waarvan 80% direct naar onze club gaat. Coördinator van de Grote Clubactie bij
onze vereniging is Leo Koenders. ‘Dit jaar hopen wij met de opbrengst extra doeltjes voor de pupillen te
realiseren. Wij kunnen de steun van onze omgeving dus goed gebruiken!’
Mensen die loten kopen maken kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van 100.000 euro. De trekking van de
Grote Clubactie vindt plaats op 12 december 2018. Vanaf 13 december staat de trekkingsuitslag op clubactie.nl.

Vacatures jeugdleiders
Niets is zo fijn voor onze jeugdleden als spelen in een team met vaste begeleiding. Helaas lukt het niet om dat
voor alle teams vanaf de start van het seizoen direct te regelen. Voor JO13-2 zijn we nog op zoek naar leiders.
Help jij ons om die functies in te vullen? Meld je aan bij jeugdcoördinator Richard Buma via r.buma@chello.nl.

Vacature verzorger
We zijn blij dat we de vacature voor verzorger/sportmasseur grotendeels hebben ingevuld. Robin Usmany is elke
donderdagavond aanwezig en bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Piet Pasman neemt de rol als
verzorger op zich op de dinsdagavonden. Voor de uitwedstrijden van het eerste elftal zoeken we dus nog naar een
verzorger/masseur. Ben jij of ken jij de enthousiaste en betrokken verzorger die wij zoeken? Kijk op www.hc-03.nl
voor de volledige functieomschrijving en stuur je reactie naar hc-03@hc-03.nl.

Vacature jeugdcoördinator
Richard Buma is gestopt als algemeen jeugdcoördinator van onze vereniging. We zijn dus op zoek naar iemand die
zijn taken gaat overnemen. Heb je interesse of wil je meer weten over deze functie? Stuur dan je reactie naar
r.buma@chello.nl. Ook de coördinatorfunctie van JO13 en JO15 is nog vacant. Heb je interesse of wil je hier meer
over weten? Laat het ons weten.

Vacature websitebeheerder
Op dit moment neemt Chantal Verheij het beheer van onze website voor haar rekening. Helaas heeft ze
aangegeven daar door drukke werkzaamheden per 1 oktober mee te willen stoppen. En dus zoeken we een
opvolger of opvolgers want vele handen maken licht werk. Vind jij het leuk om het laatste nieuws op onze website
te plaatsen zodat het een actueel middel blijft om te communiceren? Meld je dan aan bij Ceciel Bremer,
bereikbaar via 06 – 154 453 41.

Vacature schoonmaak keuken
De keuken van 't Hessenhuus wordt wekelijks intensief gebruikt. Het barpersoneel maakt tijdens hun dienst alles
zo goed mogelijk schoon maar het zou fijn zijn als de keuken zo nu en dan een grote schoonmaakbeurt krijgt.
Daarvoor zoeken we een vrijwilliger. Is dit iets voor jou? Laat het weten aan Jeroen Huisintveld.

Openstelling kermis
Ook dit jaar is ’t Hessenhuus met de kermis weer geopend. Op zondag 16 september van 16.00 tot 22.00 uur en
op maandag 17 september van 15.00 tot 22.00 uur. Beide dagen is er gezellige livemuziek en kun je genieten van
een heerlijke maaltijd. Je kunt kiezen uit vier menu’s: gebakken schnitzel, macaroni met gebakken ei, saté van de
haas of gebakken zalmfilet. Tot in ’t Hessenhuus!

Activiteitenkalender







Zondag 16 en maandag 17 september – Kermis
Zaterdag 22 en zondag 23 september – elftalfoto’s maken
Zaterdag 3 november – feestavond Club van 50
Donderdag 15 november – Algemene ledenvergadering, aanvang 21.00 uur
Zaterdag 24 november – Vrijwilligersavond
Vrijdag 11 en 25 januari en vrijdag 8 en 22 februari - pubquiz

Hartelijke groeten,
Het bestuur van HC ’03

