
 

Nog  

Na een mooie zomer zijn we inmiddels weer begonnen met alle trainingen. Tijdens de zomerstop heeft een grote 
groep vrijwilligers niet stilgezeten; de schoonmaakploeg en de onderhoudsploeg hebben zich flink ingezet om 
ervoor te zorgen dat ons sportpark startklaar is voor een nieuw seizoen. Dank aan allen die daaraan hebben 
bijgedragen.  

Nieuwe penningmeester 

Na een lange zoektocht zijn we blij dat we in Maurice Landaal een kandidaat hebben gevonden die de functie van 
penningmeester op zich wil nemen en daarmee de taken van de huidige penningmeester Patrick Visser over wil 
nemen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt Maurice aan jullie voorgesteld en voorgedragen.   
 

Begeleiding jeugdelftallen 
Na onze noodkreet aan het eind van het seizoen om begeleiders voor de jeugdelftallen te vragen, hebben zich 
een paar ouders aangemeld. Daarmee hebben we enkele vacatures kunnen opvullen maar we zijn er nog niet. Op 
dit moment zoeken we voor de lange termijn nog trainers en begeleiders voor de JO19-1 en JO15-3. Wil je iets 
voor onze vereniging betekenen en in het bijzonder voor onze jeugdleden? Meld je dan aan. 

Nieuw lid Technische Commissie 

Johnny Tankink is gestopt als lid van de Technische Commissie. Gelukkig is Frank Tieben bereid zijn taken over te 
nemen. Samen met de andere leden binnen de Technische Commissie  zorgt hij voor de uitvoering en de 
monitoring van het technisch beleid. We danken Johnny voor zijn inzet en wensen Frank veel succes. 

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 seniorenteams, damesteams en jeugdteams in wedstrijdtenue op de foto vast te leggen, 
nodigen we alle spelers en begeleiding binnenkort uit. Jamie de Vries heeft zich aangeboden om ervoor te zorgen 
dat iedereen de komende weken op beeld wordt vastgelegd. Wanneer welk team hiervoor wordt uitgenodigd, 
hoor je via je leider. We rekenen op jullie medewerking zodat we binnenkort van alle teams een foto hebben. 

Rabo Clubkas Campagne 

De stemperiode van de Rabo Clubkas Campagne 2019 komt eraan! Iedereen die lid is van Rabobank Graafschap 
mag van 5 t/m 19 september weer stemmen voor de clubkas en natuurlijk op HC ’03 en ’t Hessenhuus.  Wij 
kunnen iedere stem goed gebruiken want hoe meer stemmen, hoe groter de financiële bijdrage die we van de 
bank ontvangen en die we willen gebruiken om ons sportpark te verduurzamen.  Alvast bedankt voor je steun. 

 

Grote Clubactie 
Net als voorgaande jaren doen we ook dit jaar weer mee met de Grote Clubactie. Op zaterdag 14 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. De opbrengst van de Grote Clubactie is 
bedoeld voor spelmaterialen voor onze jeugdleden.  
Als je een lot koopt, maak je kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van 100.000 euro.  De trekking van de 
Grote Clubactie vindt plaats op 11 december 2019. Vanaf 12 december staat de trekkingsuitslag op clubactie.nl. 

 



 

Ledenshop 

Op initiatief van teamwearspecialist Deventrade BV, die onder andere de merken Hummel, Stanno, Derbystar en 
Reece Australia voert en in samenwerking met onze vereniging en sportspeciaalzaak Claus Sport 2000 in 
Doetinchem is de Ledenshop opgericht: een online shop voor leden waar je allerlei items kunt aanschaffen met 
ons clublogo erop. 
De Ledenshop biedt jou als lid van onze vereniging de mogelijkheid items uit onze unieke clubcollectie aan te 
schaffen. Op de website https://clubs.deventrade.com/nl/hc-03/clubcollectie kun je onder het kopje 
‘Clubcollectie’ shirtjes, broekjes en sokken  bestellen die specifiek door ons voor jou geselecteerd zijn. Behalve de 
eigen clubcollectie, biedt de Ledenshop ook de mogelijkheid overige items voor je sport te bestellen, onder 
‘Teamwear’ en ‘Accessoires’. Natuurlijk hebben we het makkelijk voor je gemaakt en vind je bovenaan op onze 
website direct een link naar de Ledenshop. Kijk dus snel op www.hc-03.nl en neem een kijkje in de Ledenshop. 

Sjaals, caps en paraplu’s met ons clublogo 
Regent het net als je je favoriete team wilt aanmoedigen? Of is het toch kouder dan je dacht? Aan de bar in de 
kantine hebben we altijd sjaals, caps en paraplu’s voor je beschikbaar. Een unieke HC ’03 paraplu of sjaal heb je al 
voor 15 euro. Een cap met ons verenigingslogo kost 12,50 euro. Maak jezelf of een ander blij en promoot onze club 
want: HC ’03, daar wil je bij horen! 
 

Activiteiten 

 
Openstelling kermis 
Ook dit jaar is ’t Hessenhuus met de kermis geopend. Op zondag 15 september van 16.00 tot 22.00 uur en op 
maandag 16 september van 15.00 tot 22.00 uur. Beide dagen is er gezellige livemuziek en kun je genieten van een 
heerlijke maaltijd voor 12,50 euro. Je kunt kiezen uit vier menu’s: gebakken schnitzel, shaslick, saté van de haas of 
gebakken zalmfilet. Tot in ’t Hessenhuus! 

Sportcafé 
Voor alle vrijwilligers en sponsoren organiseren we op vrijdag 4 oktober een sportcafé met niemand minder dan 
oud-wielerprof Gert Jakobs en Winterswijker Domien Esselink.  Alle onderwerpen die in een voetbalkantine de 
revue passeren, komen deze avond aan bod. Ze worden benoemd door Domien Esselink en door Gert Jakobs 
voorzien van anekdotes uit zijn rijke en roemruchte wielerverleden. Speciale gast deze avond is onze hoofdtrainer 
John Leeuwerik. Meer info volgt binnenkort. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op donderdag 7 november houden we om 21.00 uur onze Algemene Ledenvergadering in de kantine.  
We praten je dan bij over onze plannen om het sportpark te verduurzamen, stellen je voor aan de kandidaat 
penningmeester en laten je verder natuurlijk weten hoe onze club ervoor staat en wat er speelt. 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. 
 
Pubquiz 
Het duurt nog even maar ook komend seizoen organiseren we in de winterstop weer een pubquiz en wel op  
vrijdag 17 en 31 januari, 7 februari en 6 maart.  We starten elke avond om 20.00 uur.  

In de kantine en online vind je de volledige lijst met activiteiten die we tot nog toe gepland hebben. Dus noteer de 
data in je agenda en mis het niet. 
 
 

Het bestuur van HC ’03 

https://clubs.deventrade.com/nl/hc-03/clubcollectie
http://www.hc-03.nl/

