Voordat de winterstop aanbreekt, informeren we je graag over het laatste nieuws binnen de vereniging en de vele
activiteiten die we de komende weken hebben gepland.

Overleg voorzitters
In oktober vond op initiatief van de KNVB het eerste overleg plaats tussen de voorzitters van voetbalverenigingen
in de gemeente Bronckhorst, de combinatiefunctionaris van de gemeente en onze contactpersoon van de KNVB.
Uiteraard was onze voorzitter daarbij ook aanwezig. Samen spraken zij over het reilen en zeilen van hun club en
de uitdagingen waar ze voor staan. De KNVB kaartte twee belangrijke onderwerpen aan: voetbalclubs worden
gestimuleerd in te zetten op duurzaamheid en er werd nadere informatie gegeven over de consequenties van de
btw-vrijstelling voor sportclubs die per 1 januari 2019 van kracht wordt.
Het was een nuttig overleg dat in de toekomst vaker gaat plaatsvinden.

Duurzaamheid
De gemeente Bronckhorst streeft er samen met inwoners en ondernemers naar om in 2030 energieneutraal te
zijn. Ook de KNVB stimuleert haar verenigingen om in te zetten op duurzaamheid. HC ’03 gaat die uitdaging graag
aan. We beschikken weliswaar over een nieuwe, goed geïsoleerde kantine en kleedkameraccommodatie maar we
kunnen nog duurzamer zijn op ons sportpark. Denk aan LED-verlichting of zonnepanelen. De KNVB en de
gemeente informeren ons aan alle kanten maar we willen een zorgvuldige afweging maken gezien de
investeringskosten die ermee gepaard gaan. Daarom hebben we een commissie opgericht om alle mogelijkheden
te onderzoeken. Samen denken we na over slimme oplossingen of besparingen om te werken aan een duurzame
vereniging. Uiteraard houden we je op de hoogte van onze vorderingen.

Nieuwe jeugdcoördinator
Anke Goossens is tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen als nieuwe jeugdcoördinator. Zij vervangt
daarmee Richard Buma die aangaf te willen stoppen. Anke is daarmee toegetreden tot het bestuur van de
vereniging. Anke, van harte welkom en veel succes!

Jubilarissen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering eind november werden de jubilarissen traditiegetrouw in het zonnetje
gezet. Steven Douw van der Krap, afwezig tijdens de ledenvergadering, is 40 jaar lid van onze club.
En zes heren vieren dit jaar hun 50-jarig lidmaatschap van onze club en ontvingen daarvoor uit handen van de
voorzitter bloemen en een jubileumspeld. Henk Kuperij, Bertie Koenders, Hans Jansen, Bennie Hartjes, Henk
Teunissen en Hans Huntelaar, van harte gefeliciteerd!

Winterstop
Op donderdagavond 20 december vinden de laatste trainingen van dit jaar plaats. Daarna heeft de
evenementencommissie een gezellige kerstbingo gepland en daarmee sluiten we 2018 gezamenlijk af.
Zowel de kantine als de voetbalvelden zijn dan ruim twee weken gesloten. Op zondag 6 januari zijn we weer
geopend voor onze nieuwjaarsreceptie en de altijd spannende nieuwjaarsquiz. Vanaf maandag 7 januari starten
de trainingen weer.

Ingelaste wedstrijd 1e elftal
De wedstrijd van het eerste elftal tegen Sportclub Westervoort die op zondag 9 december werd afgelast, staat nu
gepland op zondag 23 december om 14.00 uur. Kom je het team aanmoedigen in deze laatste wedstrijd voor de
winterstop?

Vuurwerkactie
Als je eind deze maand je vuurwerk bij Welkoop in Toldijk koopt, gaat 10% van je aankoopbedrag naar onze
vereniging. Een supermooie actie waar we ook dit jaar graag weer aan meedoen om wat extra inkomsten te
genereren voor de club.
Meedoen is heel simpel: je bevestigt je kassabon aan een flyer die je bij ons in de kantine of in de winkel kunt
pakken en je schrijft je contactgegevens en de naam van onze vereniging op de flyer. Dat is alles. Dus ga knallend
het jaar uit met vuurwerk van Welkoop Toldijk!

Activiteitenkalender
Je hoeft je de komende weken niet te vervelen want we organiseren van alles voor je. Kom en doe mee met:









Donderdag 20 december - Kerstbingo, aanvang 20.30 uur
Zondag 6 januari – Nieuwjaarsreceptie met quiz, aanvang 13.30 uur
Vrijdag 11 januari – pubquiz, aanvang 20.00 uur
Zaterdag 12 januari – potbiljarten, aanvang 14.30 uur
Vrijdag 25 januari - pubquiz, aanvang 20.00 uur
Zaterdag 26 januari - darttoernooi, aanvang 13.30 uur
Vrijdag 8 februari – pubquiz, aanvang 20.00 uur
Vrijdag 22 februari – pubquiz , aanvang 20.00 uur

We wensen je hele fijne feestdagen en een sportief en gezond 2019!
Het bestuur van HC ’03

