Na een verplichte periode zonder voetbal, mogen we inmiddels allemaal weer een balletje trappen. Heel fijn, ook
al zijn daar voorwaarden aan verbonden. We praten je in deze nieuwsbrief bij over het laatste nieuws.
Opening ’t Hessenhuus
Vanaf donderdag 4 juni is ’t Hessenhuus elke donderdagavond en zondag weer geopend onder bepaalde
voorwaarden. Zie daarvoor de informatie die je per e-mail hebt ontvangen.
Ondertussen zijn we aan het inventariseren hoelang elk team wil door blijven trainen en of er behoefte is om
deze zomer ook nog te blijven trainen. Dan passen we daar onze openingstijden op aan.
Wordt vervolgd.
Tijd voor actie
Geen voetbal, geen derde helft, geen biljart, geen sterrit, geen vliegerfeest, geen Retteketetshowband. De
kantine is vanaf 12 maart gesloten en ook onze andere activiteiten zoals de rommelmarkt en de Keppelrun
brachten dit voorjaar geen geld in ons laatje. Dat geld hebben we ieder seizoen keihard nodig om onze lasten te
betalen en wat opzij te zetten om te investeren en eventuele tegenvallers op te vangen. Maar die buffer is er nu
niet. We zijn daarom hard aan het nadenken welke activiteiten we wel kunnen organiseren om inkomsten te
genereren. Zodra we daar meer over weten, hoor jij het natuurlijk ook. Heb je zelf een goed idee? Laat het ons
weten via info@hc-03.nl.
Wervingsactie dames
Het is je vast niet ontgaan dat we bezig zijn met een actie om meer dames te werven voor onze teams. Op onze
website en Facebook pagina hebben we hier aandacht voor gevraagd, maar ook in de lokale media en via enorme
posters langs de weg proberen we dames te werven. En afgelopen weekend is onze winactie gestart.
We hebben een damesteam 35+, twee seniorenteams en daarnaast spelen er veel meisjes in de jeugd. Maar
helaas is er dit seizoen veel uitstroom bij het eerste damesteam. Om verschillende redenen zoals verhuizing of
zwangerschap hebben een aantal dames besloten na dit seizoen te stoppen met voetballen. Daarom hebben we
jouw hulp nodig om volgend seizoen voldoende speelsters te hebben om met evenveel teams aan de competitie
te beginnen.
Dus ken je een dame van 14 jaar of ouder die van buiten sporten houdt in een gezellige sfeer? Neem haar dan
mee naar onze vereniging of stuur een e-mail naar info@hc-03.nl. Wij nemen graag contact met haar op en geven
haar een warm welkom.
Bijdrage Rabobank
De Rabobank stelde dit voorjaar geld beschikbaar voor verenigingen en stichtingen die werden getroffen door de
coronacrisis. Uiteraard hebben wij ook een aanvraag ingediend voor onze voetbalvereniging en Stichting MFA ’t
Doornslag die ’t Hessenhuus beheert. Aan HC ’03 werd 750 euro toegewezen en de stichting ontving 280 euro.
Voor deze bijdragen zijn we de Rabobank zeer dankbaar.

Verduurzaming sportpark
Ook al leek de wereld een paar weken stil te staan, de ontwikkelingen rondom de verduurzaming van ons
sportpark gingen onverminderd door. Deze week worden de nieuwe LED-lampen geplaatst op veld 2, het
trainingsveld en het gravelveld. En halverwege deze maand staat de installatie van de zonnepanelen op het dak
van de kleedkameraccommodatie gepland. We zijn super trots dat we dit kunnen realiseren en dat willen we
graag met je vieren. Maar dat gaat nu even niet zo makkelijk. Dat feestje houd je dus nog even van ons te goed.
Verlenging trainer en begeleiding 2e elftal
We zijn erg blij te kunnen melden dat André Evers ook volgend seizoen trainer blijft van ons tweede elftal.
Daarmee is ook de begeleiding van dit elftal geregeld want Cocki Bruggemann en Marco Holtman hebben
eveneens aangegeven nog een jaar bij het elftal betrokken te willen blijven als leider en assistent scheidsrechter.
Trainen 12-18 jaar weer mogelijk
Nadat begin mei de jeugd tot en met 12 jaar weer mocht trainen, mogen ook de jongeren van 12 tot en met 18
jaar weer een balletje trappen. Heel fijn dat ook zij weer hun favoriete sport kunnen beoefenen.
Maar zoals je begrijpt, hebben we ons daarbij wel strikt te houden aan het protocol. En dat betekent in
hoofdlijnen:
• de kleedkameraccommodatie blijft dicht; kom dus in trainingskleren zodat je direct aan de training kunt
beginnen en ga thuis douchen.
• geen ouders langs de lijn
We zijn blij dat we jullie weer op het sportpark kunnen ontvangen en dat willen we graag zo houden. Daarom
vragen we iedereen de regels na te leven en elkaar erop te wijzen als we dat even vergeten.

Veel plezier met trainen en blijf gezond.
Het bestuur van HC ’03

