
 

Nog  

Na een bijzonder einde van de competitie is het seizoen dan nu echt voorbij. Voordat je geniet van een heerlijke 
vakantie, praten we je even bij over het laatste nieuws. 
 
Succesvolle wervingsactie dames 
Het is je vast niet ontgaan dat we de afgelopen maanden bezig zijn geweest met een actie om meer dames te werven 
voor onze teams. Op onze website en Facebook pagina hebben we hier aandacht voor gevraagd, maar ook in de 
lokale media en via enorme posters langs de weg hebben we geprobeerd meer dames te werven. En met succes 
want inmiddels hebben zich 6 dames bij ons aangemeld. Dames, van harte welkom bij onze vereniging! 
 
Nieuwe trainer dames 
We waren niet alleen op zoek naar meer dames maar ook naar een geschikte trainer voor de damesteams. We zijn 
blij je te melden dat we die hebben gevonden in de persoon van Ron Hooghoff uit Giesbeek. Ron traint op dinsdag 
VR1 en VR2 en op donderdag alleen VR1. Ron, van harte welkom bij HC’03! 
Onze zoektocht naar een leider voor VR1 duurt nog wel voort. Ben jij of ken jij iemand die deze rol op zich wil 
nemen? Laat het ons dan weten. 
 
Nieuw seniorenelftal erbij 
De teamindeling voor het nieuwe seizoen is gereed. Misschien is het je al opgevallen dat we er een seniorenteam bij 
hebben. De kern van het team O19 van vorig jaar vormt komend seizoen het derde elftal. Er mogen nog wat meer 
leden aan dit jonge team worden bijgevoegd. Dus heb jij interesse of ken jij iemand die interesse heeft, laat het ons 
weten. Ook is dit nieuwe derde elftal nog op zoek naar een leider en een (vaste) scheidsrechter. Is dat misschien wat 
voor jou? Meld je dan bij ons aan. 
 
Ingebruikname duurzaamheidsmaatregelen 
Is het je al opgevallen? Half juni zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak van de kleedkameraccommodatie, is de 
veldverlichting vervangen op veld 2, het trainingsveld en het gravelveld, en hebben we in zowel de kantine als de 
kleedkameraccommodatie led-verlichting laten plaatsen. Begin juli werden de zonnepanelen en de verlichting 
officieel in gebruik genomen in het bijzijn van Ramon Marcus, onze begeleider van sportverlichting.com. We zijn 
super trots dat we dit kunnen realiseren.  Met deze maatregelen gaat ons energieverbruik (de grootste kostenpost) 
flink omlaag en besparen we dus op onze kosten.  
 
Werkzaamheden op ons sportpark 
Als je denkt geen trainingen meer dus op ’t Doornslag zal wel niet veel te doen zijn, dan heb je het mis. Onze 
schoonmaakploeg die elke maandagochtend de kantine en de kleedkameraccommodatie schoonmaakt, is deze 
zomer namelijk nog steeds elke maandagochtend actief. En er is een ploeg die de komende weken een tweetal grote 
klussen oppakt: de meest slechte stukken in onze toegangsweg worden geëgaliseerd en de hal van de kantine wordt 
verwijderd. Dat laatste heeft waarschijnlijk wat meer toelichting nodig. De biljartvereniging heeft al langer de wens 
uitgesproken voor een tweede biljart. Dat kunnen we realiseren als we de hal verwijderen en bij aan de kantine 
trekken.  
De toegang tot de kantine wordt dan deels verplaatst naar de deur bij de toiletten. Daar kom je van af het nieuwe 
seizoen de kantine binnen. We denken dat we met deze kleine verbouwing aan ieders wensen kunnen voldoen. 
 
 



 
Start trainingen nieuwe seizoen 
Het duurt nog even maar het is goed om te weten wanneer je je voetbalschoenen weer kunt aantrekken voor de 
eerste training: 
- De selectie start op zondag 9 augustus met de eerste training 
- VR1 en VR2 starten op zondag 16 augustus met trainen  
- Voor de jeugd en de lagere elftallen starten de trainingen in de week van 23 augustus 
 
Teamfoto’s maken 
Ieder jaar maken we aan het begin van het seizoen nieuwe teamfoto’s omdat de indeling van de teams is gewijzigd 
of er nieuwe tenues, trainingspakken of sponsors zijn. Komend seizoen wordt het wel erg lastig om voor de senioren 
met inachtneming van de 1,5 meter regel mooie teamfoto’s te maken. Daarom zien we daar eenmalig vanaf.  
Voor de jeugd zijn we van plan om op zaterdag 5 september alle teams op de foto te zetten. Meer informatie 
daarover volgt nog.  
 
Mixtoernooi 
We hebben een gek jaar achter de rug en het eerste elftal heeft daarom het initiatief genomen om het nieuwe 
seizoen op zondag 30 augustus knallend te starten met een mixtoernooi voor dames, senioren en veteranen. In 
voorgaande jaren sloten we het seizoen af met een onderling toernooi, nu wordt dat het startsein voor een nieuw 
seizoen. Heb je al interesse? Meld je alvast aan bij je leider.  
Na afloop van het toernooi dat van 13.00 tot 17.00 uur duurt, vindt er bovendien nog een loterij plaats waar leuke 
prijzen te winnen zijn. De opbrengst van de loterij komt ten goede aan onze jeugdafdeling. Voor aankoop van  
loten à 1 euro per stuk kun je je melden bij een van de eerste elftalspelers of begeleiders. En daarna kun je natuurlijk 
de resultaten van het toernooi of je vakantie met elkaar bespreken onder het genot van een hapje en een drankje.  
NB: Mogelijk worden er bekerwedstrijden gepland op deze dag. Dan verplaatsen we deze in overleg met de 
tegenstander naar een andere datum. 
  
Tijd voor actie 
Dit jaar gingen er veel geplande activiteiten niet door en daardoor zijn we geld misgelopen. Geld dat we keihard 
nodig hebben om een buffer op te bouwen om tegenslagen op te vangen. We hebben daarom flink nagedacht welke 
activiteiten we wel kunnen organiseren (voor de sterrit wordt overigens geen vergunning verleend) om enerzijds 
inkomsten te genereren en anderzijds jullie een leuke avond te bezorgen.  
Een deel van die activiteiten staat al vast zoals je in de activiteitenkalender hieronder kunt zien. Voor een ander deel 
- de openluchtbioscoop op ons hoofdveld met geweldige films(!) - zijn we in overleg met de gemeente. Het is dus nog 
even onzeker of het allemaal door kan gaan maar houd in ieder geval de onderstaande data alvast vrij in je agenda. 
Want als we groen licht krijgen, wordt het geweldig! 
 
Activiteitenkalender 
 
Vrijdag 14 augustus  Openluchtbioscoop op ons hoofdveld (onder voorbehoud) 
Zaterdag 15 augustus  Openluchtbioscoop op ons hoofdveld (onder voorbehoud) 
Donderdag 20 augustus  Voorronde Van Rood Toernooi (biljarten) 
Vrijdag 21 augustus  Openluchtbioscoop op ons hoofdveld (onder voorbehoud) 
Zaterdag 22 augustus  Openluchtbioscoop op ons hoofdveld (onder voorbehoud) 
Woensdag 26 augustus  Voorronde Van Rood Toernooi (biljarten) 
Donderdag 27 augustus  Voorronde Van Rood Toernooi (biljarten) 
Vrijdag 28 augustus  Openluchtbioscoop op ons hoofdveld (onder voorbehoud) 
Zaterdag 29 augustus  Openluchtbioscoop op ons hoofdveld (onder voorbehoud) 
Zondag 30 augustus  Mixtoernooi voor dames, senioren, veteranen  
Vrijdag 4 september  Halve finale en finale Van Rood Toernooi (biljarten) 
Begin september  Knallende opening van het seizoen voor de jeugd + teamfoto’s jeugd maken  
(datum volgt) 
 
We wensen je een hele fijne zomer en zien je in augustus heel graag gezond weer terug op ons sportpark. 

 

Het bestuur van HC ’03 


