Indeling teams
Zoals altijd aan het eind van het seizoen maken we de indelingen voor de teams van volgend seizoen bekend.
Voor de jeugd is dit inmiddels naar alle ouders gemaild. Voor de senioren en dames vind je alle indelingen op de
website.

FC Schalke04 auf Tournee geannuleerd
Van verschillende kanten ontvingen we het bericht dat Schalke04 Auf Tournee niet doorgaat. Voor de kinderen
die zich al hadden aangemeld, is dit natuurlijk een grote teleurstelling. Maar ook voor de ouders die al hadden
betaald en voor ons als vereniging is dit uitermate vervelend.
We raden de betreffende ouders aan zich bij de organisatie te melden en een schadevergoeding te eisen. Dat
kunnen wij niet voor jullie doen omdat we dit evenement alleen zouden faciliteren en verder geen partij zijn in de
overeenkomst. Wij melden ons als club bij FC Schalke04 dat heeft toegezegd te bekijken of en hoe ze de
gedupeerden eventueel tegemoet kunnen komen. Daarover hopen we jullie binnenkort te informeren.

Terugblik rommelmarkt
De 42e editie van onze rommelmarkt op Hemelvaartsdag was wederom een succes. Dank aan alle leden die
hieraan hun steentje bijdragen. Binnenkort maken we ons alweer op voor de editie van volgend jaar op
donderdag 30 mei. Noteer de datum alvast in je agenda.

Bekerfinale
We hadden ons aangemeld bij de KNVB als organisator van de bekerfinales voor de jeugd/senioren B categorie en
hadden ons goed en gedegen voorbereid op een hele drukke dag. Wat is het dan toch fijn dat zo’n dag ook
geweldig verloopt. Maar liefst 46 teams met begeleiding en supporters hebben zaterdag 2 juni ons sportpark
bezocht en vaak voor de eerste keer kennis gemaakt met onze club. Dank aan alle vrijwillige kantinemedewerkers,
teambegeleiders, omroeper, verkeersregelaars, scheidsrechters, schoonmakers, EHBO’ ers en al die anderen die
hieraan hebben bijgedragen.

Terugblik Keppelrun
Op zondag 10 juni vond de Keppelrun plaats. Een bestaand evenement maar dit jaar voor het eerst georganiseerd
door een nieuw team van enthousiaste vrijwilligers die er onder de vlag van HC ’03 samen voor hebben gezorgd
dat de Keppelrun kan blijven voortbestaan. Onze complimenten aan deze betrokken groep!
Veel van onze jeugdleden hebben deelgenomen aan de 500 meter, 1 of 5 kilometer. Zoals we vooraf hadden
aangekondigd, ondersteunen we de gedachte achter de Keppelrun om in beweging te zijn of te komen en daarom

reiken we de HC ’03-wisselbeker uit aan het beste jeugdteam. Dat was zonder twijfel JO10-1 dat met maar liefst
zeven spelers deelnam aan het lokale hardloopevenement. Rick Jonker, Sepp de Bake, Kalle Lubbers, Tom
Beekman, Siebe Gijsberts, Florent Rexwinkel en Jibbe de Vries, van harte gefeliciteerd! Dankzij jullie deelname
gaat de wisselbeker naar jullie team die we bij de start van het nieuwe seizoen overhandigen.

Vandalisme
Ook aan het eind van dit seizoen werden er wat feestjes gevierd in de kantine. Dat kan en mag altijd en is vaak
supergezellig. Maar neem ook je verantwoordelijkheid als er bewust of onbewust wat kapot gaat en moet worden
vergoed. Meld het bij ons en betaal de rekening zoals het hoort.

Opening velden
Vanaf maandag 18 juni zijn onze velden inclusief het trainingsveld gesloten tot nader bericht. Een uitzondering
hierop zijn enkele geplande activiteiten die in onderling overleg plaatsvinden. We gebruiken de komende weken
om de grasmat weer optimaal voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De datum waarop de velden weer worden
geopend voor de eerste trainingen communiceren we binnenkort op de website. Ook de kantine is de hele maand
juli met uitzondering van het vliegerfeest gesloten.

Algemene verordening gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er
vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Ook voor verenigingen gaat de AVG gelden. De KNVB heeft een
stappenplan gelanceerd hoe wij met de nieuwe privacywetgeving om moeten gaan.
Aan het begin van het nieuwe seizoen ontvangen alle leden een brief waarin we jouw toestemming vragen
voor het maken en/of plaatsen van foto’s. Deze brief ontvangen we graag zo snel mogelijk getekend retour.
Wordt vervolgd.

Vacature verzorger
Met ingang van het nieuwe seizoen is HC’03 op zoek naar een verzorger/sportmasseur m/v voor de dinsdag- en
donderdagavond en voor de begeleiding van het eerste elftal op de zondagmiddag. De functie kan eventueel door
meerdere personen worden ingevuld. Ben 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 stopt als algemeen jeugdcoördinator van onze vereniging. Met ingang van het nieuwe seizoen zijn
we dus op zoek naar iemand die zijn taken gaat overnemen. Heb je interesse of vragen over deze functie, stuur
dan je reactie naar r.buma@chello.nl. We zijn zeer verheugd Yvonne Boluijt als nieuw commissielid te mogen
verwelkomen. Zij is vanaf heden coördinator van de JO10 en JO11. Heel veel succes Yvonne!
Met deze invulling blijft alleen de coördinatorfunctie van JO13 en JO15 nog open staan. Heb je interesse of wil je
hier meer over weten? Laat het ons weten.

Activiteitenkalender
Vliegerfeest
Op zaterdag 7 en zondag 8 juli zijn onze voetbalvelden het terrein van zo’n zeventig vliegeraars die hun meest
fantastische vliegers showen. Met een springkussen, workshop vliegers maken en een puzzeltocht voor kinderen
en het nachtvliegeren op zaterdagavond is er voor jong en oud wat te beleven. Gratis entree. Kom je ook?

Geniet van de zomer en tot volgend seizoen!
Het bestuur van HC ’03

