Ook al ligt ons sportpark er stil en verlaten bij, achter de schermen werken tal van vrijwilligers aan de toekomst
van onze vereniging. Daarover praten we je graag bij.
Jeugd traint vanaf 11 januari
Inmiddels verkeert ons land in een tweede harde lockdown die het amateurvoetbal compleet stil heeft gelegd.
Maar met het nieuwe jaar in het verschiet, komen er vaste nieuwe kansen en is er ongetwijfeld ook weer ruimte
voor sport. Vooralsnog is het al fijn om te kunnen vermelden dat onze jeugd vanaf maandag 11 januari weer start
met trainen.
Veel werk verzet
Juist nu er niet getraind en gevoetbald wordt, is er voor onze vrijwilligers tijd en gelegenheid om zaken op te
pakken die anders vaak wat langer blijven liggen. In de afgelopen weken zijn de bomen en struiken gesnoeid,
reclameborden vervangen en nieuwe borden erbij geplaatst, is het internet sterk verbeterd, is de
camerabewaking in werking gesteld, het scorebord opgeknapt en hebben we het meubilair in ’t Hessenhuus waar
nodig gerepareerd. Dank aan de vrijwilligers die hieraan hebben bijgedragen.
Grote Clubactie 2020
Onze vereniging doet al jaren mee aan de Grote Clubactie. Dit jaar leek het extra lastig om de actie te doen slagen
maar we hebben dankbaar van de gelegenheid gebruik gemaakt om naast de verkoop via de bekende boekjes, ook
via scancodes online loten te verkopen. Een behoorlijk aantal verkopers en gelukkig heel veel kopers hebben
begrepen dat juist in deze vreemde periode elke euro voor onze club van harte welkom is. De vereniging wil dan
ook graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook aan deze actie heeft bijgedragen. Want samen hebben
we het fantastische bedrag van € 2.895,50 bij elkaar gebracht.
Zoals beloofd wordt aan de beste verkoper/verkoopster van HC ’03 een leuk prijsje overhandigd. Alle jeugdleden
die 20 of meer loten hebben verkocht, ontvangen een voucher waarmee onder andere diverse uitstapjes gemaakt
kunnen worden.
Rabo Club Support
Begin november ontvingen we de uitslag van de Rabo Club Support, een actie van de lokale Rabobank. En ook dat
heeft een mooi bedrag voor onze vereniging opgeleverd: de stichting ontving € 428,79 en onze vereniging ontving
€ 943,76. Dank aan allen die ons een warm hart toedragen.
Algemene Ledenvergadering
In november houden we normaliter onze Algemene Ledenvergadering waarop we onze leden bijpraten over de
stand van zaken. Daarnaast biedt deze vergadering aan leden de kans om vragen te stellen en ideeën aan te
dragen.
Dit jaar hebben we de ledenvergadering helaas moeten uitstellen. Wettelijk kunnen we dat nog uitstellen tot en
met april. Zodra het weer mogelijk is om samen te komen en te vergaderen, plannen we een nieuwe datum en
nodigen we je uiteraard uit om dit bij te wonen en je stem te laten horen.

Rondje voor je club
Nu de kantines dicht moeten blijven, lopen amateurclubs veel geld mis. Veel verenigingen hebben het hierdoor
zwaar. Sommige clubs vrezen zelfs voor hun voortbestaan. Dat wil De Graafschap Verbindt niet laten gebeuren en
daarom roepen zij iedereen op om digitaal een rondje te geven. Niet aan je teamgenoten of sportvrienden maar
aan onze club. Deze actie loopt nog tot 31 december. Je leest er meer over in onderstaande link:
https://bit.ly/3pixGsI

We wensen je fijne feestdagen en een gezond en sportief 2021.
Hartelijke groeten,
Het bestuur van HC ’03

