
 

Vacature assistent scheidsrechter 1e elftal 
Niels Besselink heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen als assistent scheidsrechter van het 1e elftal. Daarmee 

ontstaat er een vacature voor deze staffunctie. Als assistent scheidsrechter van het 1e elftal kom je terecht in een 

leuk team met gedreven jonge spelers en een ambitieuze staf waarmee je als team samen elke wedstrijd streeft 

naar het beste resultaat. Houd jij van voetbal, heb je ervaring in deze rol en zie jij dit als een mooie uitdaging? Dan 

komen wij heel graag met jou in contact. De functie is eventueel ook met twee personen te vervullen. Meer 

informatie? Neem contact op met Joost van Campen, telefoonnummer 06 – 306 477 94. 

Vacature keeperstrainer selectie 

Voor onze selectie zijn we op zoek naar een keeperstrainer; een ervaren keeper die onze jonge keepers één keer 

per week traint om het beste uit zichzelf te halen en zichzelf te ontwikkelen in hun rol. Heb jij interesse of ken jij 

iemand die hier interesse voor heeft? Dan komen wij heel graag met je in contact. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Joost van Campen, telefoonnummer 06 – 306 477 94.  

Training omgaan met een AED 

Op ons sportpark is een AED aanwezig: een automatische externe defibrillator of hartstarter die wordt gebruikt 

bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk 

leden en vrijwilligers weten hoe je omgaat met een AED, organiseren we in samenwerking met de EHBO-

vereniging Drempt in het najaar hiervoor een training.  

De training vindt plaats in 4 lesuren. Op dit moment is nog niet bekend of dat twee avonden of een halve zaterdag 

zal zijn. Heb je de training voltooid, dan ontvang je een certificaat dat je in stand houdt door jaarlijks een 

herhalingsles te volgen van 2 lesuren. 

Wil je deelnemen aan deze training en ben je lid van onze vereniging? Dan betalen wij de trainingskosten à 35 

euro per persoon voor jou. Ben je geen lid maar wil je wel graag deelnemen? Ook dan kun je je opgeven voor de 

training en betaal je de kosten zelf. De kosten voor de jaarlijkse herhalingslessen zijn overigens voor je eigen 

rekening. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@hc-03.nl. Zodra er meer nieuws is over de exacte 

trainingsdata laten we je dat uiteraard weten. 

 

Oranjefestival op 18 juni 
Ieder seizoen vinden veel jonge meiden en jongens hun weg naar onze voetbalvereniging. Zij hebben daar veel 

voetbalplezier, samen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Om geïnteresseerde jongens en meiden de kans te 

geven onze vereniging te leren kennen en te ontdekken of voetbal een leuke sport voor hen is, organiseren we op 

zaterdag 18 juni voor de tweede keer het Oranjefestival op ons eigen sportpark. We schrijven de lokale 

basisscholen aan om zoveel mogelijk jongens en meiden te interesseren voor ons Oranjefestival en ze kennis te 

laten maken met voetbal. Dus noteer zaterdag 18 juni alvast in je agenda om dit evenement niet te missen. 
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Jeugdkamp 2022 

Na het overweldigende succes van afgelopen jaren gaan we ook dit jaar weer met de pupillen van J08, J09, J010, 

JO11, JO12 en J013 met geboortejaar 2008 op jeugdkamp op ons eigen terrein. Dit jaar staat het jeugdkamp 

gepland op zaterdag 18 en zondag 19 juni, aansluitend op het Oranjefestival. Wil je deelnemen aan het 

jeugdkamp? Meld je dan aan door de antwoordstrook in te vullen die deze week is uitgedeeld aan alle pupillen en 

lever deze uiterlijk 18 mei in bij je trainer. Of meld je zoon of dochter aan door een e-mail te sturen naar info@hc-

03.nl en zet hierin alle benodigde gegevens. We hopen natuurlijk op een grote opkomst. 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering over het seizoen 2020-2021 staat gepland op donderdag 23 juni om 21.00 uur in 

onze kantine. Een uitnodiging en agenda volgen nog. We hopen in ieder geval dat je erbij bent zodat we je kunnen 

bijpraten over de stand van zaken en jij de kans krijgt om vragen te stellen en ideeën aan te dragen. De Algemene 

Ledenvergadering over het seizoen 2021-2022 vindt dan zoals gebruikelijk in november plaats. 

RT Voetbalschool Bronckhorst 

RT voetbalschool Bronckhorst is een jaar geleden opgericht door Thomas Wolbrink en Rob Arends. De 

voetbalschool verzorgt extra voetbaltrainingen aan jeugdspelers op de vrijdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur 

te Hengelo Gelderland met als doel een bijdrage te leveren aan de verdere individuele ontwikkeling van 

voetballers en voetbalsters uit de omgeving Bronckhorst. De voetbalschool is voor jongens en meisjes in de 

leeftijdscategorie 6 tot en met 15 jaar en er wordt altijd getraind in groepjes van maximaal 8 spelers per trainer 

zodat ieder individu volop aandacht krijgt. Naast het aanbieden van extra voetbaltrainingen organiseert de 

voetbalschool ook nog andere sportieve evenementen om zo nog meer jeugd in beweging te krijgen. Voor meer 

info en aanmelden, zie de website www.rtvoetbalschoolbronckhorst.nl of stuur een e-mail 

naar info@rtvoetbalschoolbronckhorst.nl  

Gezocht: Leden voor de jeugdcommissie 
De jeugd heeft de toekomst maar daar hebben we wel actieve vaders, moeders en andere vrijwilligers voor nodig 

om dat binnen onze vereniging waar te maken. Momenteel bestaat onze jeugdcommissie uit een handjevol 

vrijwilligers en hebben we er samen onze handen vol aan om ieder seizoen de juiste teamindelingen te maken en 

de schakel te zijn tussen trainers/leiders en ouders. Maar… met meer vrijwilligers kunnen we samen nog meer 

werk verzetten. We hebben nog zoveel plannen die we nu helaas niet uitgevoerd krijgen. Wie komt ons daarbij 

helpen? Heb je interesse of ben je nieuwsgierig naar wat er dan van jou verwacht wordt, stuur een bericht naar 

Anke Goossens via jeugd@hc-03.nl. Voetbalkennis en voetbalervaring wordt enorm gewaardeerd. We hopen snel 

van je te horen. 

Gezocht: Gastheer/-vrouw op zaterdag 
Iedere zaterdag is er een vrijwilliger van onze club al vroeg aanwezig op het sportpark om alle gasten te 

ontvangen en ze wegwijs te maken. Deze gastheer of gastvrouw een belangrijk aanspreekpunt voor alle teams en 

de begeleiding die onze club bezoeken. Daarnaast zorgt de gastheer of gastvrouw ook dat de ranja voor alle 

spelers in de rust klaar staat en dat na afloop de kleedkamers weer netjes worden achtergelaten. Een onmisbare 

schakel dus om een wedstrijddag van de jeugd goed te laten verlopen. 

Momenteel wordt deze functie door een kleine groep vrijwilligers om toerbeurten vervuld. Het zou fijn zijn als 

daar een paar vrijwilligers aan kunnen worden toegevoegd. Is dit misschien wat voor jou? Ook als je maar een 

halve dag beschikbaar bent, zijn we blij met je hulp. Meld je bij ons aan via jeugd@hc-03.nl.  
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Gezocht: Scheidsrechters 
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. Lijkt een wedstrijd leiden jou 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.  

Activiteitenkalender 
We hebben heel wat leuke activiteiten voor je in petto dus noteer ze snel in je agenda:  

April 
• Zaterdag 23 april: 

Sterrit, start vanaf 18.00 uur 

Mei 
• Maandag 2 mei: 

Sportinstuif voor leerlingen van de basisschool, georganiseerd door de gemeente 

• Vrijdag 6 mei: 
Clubkampioenschap biljarten 

• Vrijdag 13 mei: 
Pubquiz, 20.00 uur 

• Vrijdag 20 mei: 
Clubkampioenschap biljarten 

• Vrijdag 27 mei: 
Finale Clubkampioenschap biljarten 

Juni 
• Zondag 12 juni: 

Keppelrun 

• Zaterdag 18 juni: 
Oranjefestival en Jeugdkamp 

• Zondag 19 juni: 
Jeugdkamp en feestmiddag 

• Donderdag 23 juni: 
Algemene Ledenvergadering 

Juli 
• Zaterdag 2 juli: 

Afsluiting seizoen met onderling toernooi 
 

 

Hartelijke groeten, 

Het bestuur van HC ’03 

 

 

 

 


