Rabo Clubkas Campagne
In september konden leden van de Rabobank stemmen voor de Rabo Clubkas Campagne. Onze vereniging en
stichting hebben hier ook aan deelgenomen en dat heeft geresulteerd in een eindbedrag van 1.058,42 euro.
Een super mooi bedrag om te besteden aan onze duurzame plannen waarover je op donderdag 7 november meer
hoort in de Algemene Ledenvergadering. Hartelijk dank aan iedereen die op ons gestemd heeft.

Scheidsrechters gezocht
De leiders van alle jeugd- en seniorenelftallen zoeken bij thuiswedstrijden wekelijks zelf een scheidsrechter.
Sommige teams hebben inmiddels een vaste scheidsrechter maar voor veel leiders is het elke week zoeken naar
iemand die de wedstrijd kan leiden. Daarom zijn we bezig om voor de tweede seizoenshelft een planning te
maken waarin duidelijk wordt voor welke wedstrijden nog een scheidsrechter ontbreekt. Dan kunnen we tijdig de
vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar stellen benaderen. Lijkt het jou wat om dit elk seizoen te coördineren?
Dan komen we heel graag met jou in contact.
En lijkt een wedstrijd leiden jou ook wel wat? Meld je dan aan en we bieden je met alle plezier een cursus aan.
Want hoe groter de groep beschikbare scheidsrechters, hoe makkelijker en leuker het wordt voor onze leiders.

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.

HC ’03 vs oud-spelers De Graafschap
Op vrijdag 15 november om 19.30 uur speelt hoofdtrainer John Leeuwerik met zijn ploeggenoten van De
Graafschap op ons sportpark een wedstrijd tegen een team met diverse spelers van onze vereniging. Kom kijken
en moedig dit gelegenheidsteam van HC ’03 aan dat speciaal voor deze wedstrijd wordt gecoacht door Theo van
Londen.

Meidenvoetbalschool
Eind september organiseerde HC ’03 samen met GSV ’38 en Angerlo Vooruit de eerste meidenvoetbalschool. Op
het sportcomplex van Angerlo Vooruit kwamen dertig meiden bij elkaar voor een gezamenlijke training van zo’n
anderhalf uur. De tweede training vond zondag 27 oktober plaats op ons sportpark. Daarvoor hadden zich ook
ruim dertig meiden aangemeld. Op zondag 24 november volgt de derde training bij GSV’38 in Giesbeek.
De trainingen maken deel uit van een proef om meidenvoetbal bij de deelnemende verenigingen naar een hoger
plan te tillen, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. In de winterstop wordt de meidenvoetbalschool geëvalueerd en
volgend jaar eventueel verlengd.

Kerstavond
Ook dit jaar organiseert de Evenementencommissie weer een oergezellige kerstavond. De inhoud van de avond
blijft nog even geheim maar zorg in ieder geval dat je erbij bent en erover mee kunt praten. Reserveer daarom
donderdag 19 december alvast in je agenda.

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

