
 

Nog  

De jeugd is sinds begin dit jaar gelukkig weer begonnen met trainen. Maar verder is het stil op ’t Doornslag. We 
missen jullie….  
Achter de schermen werken onze vrijwilligers aan de toekomst van onze vereniging. Daarover praten we je graag 
bij. 
 

Contributie en sponsorbijdrage 

Nu het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is, heeft dit net als voor u ook voor onze vereniging ingrijpende 
consequenties. De inkomsten van HC ’03 bestaan vooral uit drie grote geldstromen: de contributies, de bijdragen 
van sponsoren en de opbrengsten van ’t Hessenhuus. Nu we geen activiteiten in ’t Hessenhuus kunnen plannen, 
valt deze laatste inkomstenbron weg terwijl veel kosten gewoon doorlopen.  
 
In het bestuur hebben we lang gesproken hoe we de vereniging kunnen blijven voorzien van een solide financieel 
fundament. We hebben daarom moeten besluiten dat we de contributies en sponsorbijdrages ook dit jaar innen 
zoals gepland. Daarmee zijn we verzekerd van een solide voortbestaan van de vereniging tot in het nieuwe 
seizoen. Daarover hebben alle leden en sponsoren onlangs een persoonlijke brief ontvangen. Mocht jouw 
individuele situatie het niet toelaten de contributie of sponsorbijdrage te voldoen, dan gaan we graag met je in 
gesprek om samen te zoeken naar een oplossing. 

Algemene Leden Vergadering 

Vorig jaar hebben we onze Algemene Ledenvergadering niet kunnen houden. De reden daarvoor is je inmiddels 
wel bekend. Vooralsnog willen we dit eind maart gaan plannen. Hoe dat gaat en welke datum we daarvoor  
prikken, laten we je snel horen. We hopen natuurlijk 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.  

 
Trainer André Evers vertrekt bij het tweede elftal 
Ook al staat het amateurvoetbal al een paar maanden stil, op trainersposities gebeurt wel degelijk het een en 
ander. Zo vertrekt ons clublid en trainer van het tweede elftal André Evers aan het eind van dit seizoen naar 
Basteom om de functie van hoofdtrainer te bekleden. Een geweldige kans voor hem, een gemis voor onze 
vereniging. In de komende weken volgt er daarom een vacature zodat we hopelijk bij de start van het nieuwe 
seizoen de functie hebben ingevuld. 
Uiteraard wensen wij André heel veel succes en plezier in Steenderen!  

Sluiten we voetballend het seizoen af? 
Helaas zit de competitie in het amateurvoetbal er waarschijnlijk op. Jammer, want wat missen we het voetballen. 
Voor de A-categorie (1e elftal) kan het zijn dat er nog competitievoetbal opgestart wordt. Voor de B-categorie 
(rest van de senioren en de jeugd) is dat al zeker van de baan. We zijn aan het onderzoeken of we in welke vorm 
dan ook het seizoen alsnog voetballend kunnen afsluiten. Dat kan zijn via de KNVB maar we bekijken ook de 
mogelijkheid of we in samenwerking met andere teams in de regio zelf wat kunnen organiseren. Zodra daar meer 
duidelijkheid over is, laten we je dat uiteraard weten. 



 

Nieuw: de kidsclub van HC ‘03 
De jeugd heeft de toekomst. En dat geldt zeker ook bij onze vereniging. Daarom hebben we de kidsclub van  
HC ’03 opgericht. De kidsclub is bedoeld om kinderen die nog niet oud genoeg zijn om bij onze bikkels te komen 
voetballen lid te laten worden van onze mooie vereniging om ze zo al kennis te laten maken met onze club.  
 
Voor het eenmalige bedrag van 25 euro ontvangt jouw zoon, dochter, neefje, nichtje, kleinzoon of kleindochter 
een officiële oorkonde als bewijs van het lidmaatschap en krijg je daarnaast een kledingstuk bedrukt met ons logo 
en de tekst ‘Toekomstige bikkel’.  

In de afgelopen weken mochten we Guus, Dee, Mick en Liv al verwelkomen als eerste leden van de kidsclub. 
Supertof dat jullie nu officieel lid zijn, toekomstige bikkels! Wil jij ook iemand lid maken van de kidsclub? Of wil je 
er meer over weten? Stuur een e-mail naar info@hc-03.nl en we nemen snel contact met je op.   

Ledsvoetbal: de jeugd voetbalt in het donker!  
Bij Ledsvoetbal worden het veld, inclusief het doel, volledig omtrokken en verlicht door duizenden groene led-
lampjes. Je speelt dan niet op een veld dat gemarkeerd is door een paar glow-pionnen maar op een fantastisch 
verlicht veld. Ledsvoetbal is een unieke manier van voetballen en die beleving gunnen wij onze jeugdleden! 

Op maandag 8 en dinsdag 9 maart krijgen alle teams, van Bikkels tot JO19-leden tot 18 jaar, de gelegenheid om te 
voetballen in een speelbox met ledlampjes. Er zijn per avond drie speelboxen beschikbaar. Eén speelbox biedt ten 
minste ruimte aan een partij van 6 tegen 6. We starten om 18.45 uur zodat ieder team de kans krijgt te ervaren 
hoe het is om te voetballen in het donker. Meer informatie volgt via de trainers en leiders. 
Benieuwd wat ledsvoetbal precies inhoudt? Neem een kijkje op www.ledsvoetbal.nl.  

Let op: Op deze twee avonden is een reguliere training dus niet mogelijk want alle veldverlichting is uit. 

 
Gezocht: Leden voor de jeugdcommissie 
De jeugd heeft de toekomst zeggen we hierboven 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. We hopen snel van je te horen. 
 

Hartelijke groeten, 
Het bestuur van HC ’03 
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