
 

Samen tegen corona 
De wedstrijd tegen het virus is nog niet gewonnen. Sterker nog, het virus heeft wat verse reserves binnen de lijnen 
gebracht. Om ons heen stijgt het aantal besmettingen, ook bij voetbalverenigingen in onze directe omgeving. Het 
zou niemand verbazen als wij er ook mee te maken krijgen. Dat is het laatste wat wij willen. Bovenaan staat dat we 
iedereen gezond willen houden. Niet alleen de mensen die 't Hessenhuus als bakermat hebben, maar ook hun familie 
en vrienden. Maar we willen ook blijven sporten en gelukkig kan dat nog. Dus alle reden om er alles aan te doen om 
het virus buiten 't Doornslag te houden. Bezoekers zijn op het complex niet toegestaan. Het Hessenhuus is nu 
uitsluitend geopend voor biljarters die een wedstrijd spelen en helaas niet voor overige sporters. Houd je aan de 
regels die we afgelopen week hebben gecommuniceerd, blijf afstand houden, wijs anderen op de regels en spreek 
elkaar aan als dat nodig is. Dan blijven we een vereniging waar je bij wilt horen.  
 

Terugblik Jeugddag 
Nadat voor de zomerstop de competitie voor de jeugd abrupt was gestopt en ook ons eigen jeugdtoernooi en het 
jeugdkamp niet door konden gaan, organiseerden we zaterdag 5 september een jeugddag om onze jongste leden te 
vermaken. De Graafschap-speler Ted van de Pavert en zijn team kwamen al vroeg naar ons sportpark om alle spellen 
en attributen klaar te zetten. Vanaf 09.30 uur vermaakten de bikkels, JO8 tot en met JO13 zich uitstekend en na de 
middag was er een programma voor de spelers van JO15 tot en met JO19. Dankzij prima weer en veelal enthousiaste 
jeugdleden kijken we terug op een hele mooie jeugddag. 

Registratie met QR-code 
Iedere bezoeker van ons sportpark kan zich eenvoudig via een QR-code registreren. Je kunt dat doen door met je 
smartphone de QR-code te scannen. Posters met de QR-code hangen bij de ingang en op verschillende plekken op de 
accommodatie. Wat moet je doen? 
 
-      Scan de QR-code en je komt vervolgens op het bezoekersformulier van onze vereniging 
-      Vul dit formulier volledig in en druk op “verzenden” 
-      Je ontvangt direct per e-mail een bevestiging 
 
Lukt dit niet met jouw telefoon, dan kan je ook een registratieformulier met pen invullen en vervolgens in de 
brievenbus deponeren. Jouw contactgegevens worden 14 dagen bewaard en alleen gebruikt voor bron- en 
contactonderzoek door de GGD. 
 NB: Personen onder 18 jaar en spelers met begeleiding die op het wedstrijdformulier staan, hoeven zich niet te 
registreren.  
 

De Grote Clubactie 
Zaterdag 19 september is de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie gestart. Ook wij doen mee en we willen 
natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Dit jaar zetten we ons in voor pupillendoeltjes. Een lot kost € 3 waarvan 
80% (dus € 2,40 per lot) direct naar onze clubkas gaat. 
Jeugdleden gaan via het verkoopboekje op een verantwoorde manier loten verkopen. Zo staat op de voorzijde van 
het boekje een online verkooplink en een QR-code, die verkopers kunnen delen of kopers op afstand kunnen 
scannen met hun telefoon. 
We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van de steun van familie, vrienden en 
inwoners uit de omgeving! Juist nu kunnen we die extra steun goed gebruiken. Help jij ook mee?  
 
Hierbij de link naar onze verkooppagina: https://clubactie.nl/lot/hessencombinatie-2003/471362 

https://clubactie.nl/lot/hessencombinatie-2003/471362


 

Rabo ClubSupport  
Rabobank Graafschap organiseert voor verenigingen en stichtingen Rabo ClubSupport, voorheen Rabo Clubkas 
Campagne. Leden van de bank kunnen tussen 5 en 25 oktober via de Rabo App en via online Internetbankieren hun 
stem uitbrengen op een vereniging of stichting naar keuze. Hoe meer stemmen de verenigingen en stichtingen 
verwerven, hoe groter de bijdrage is die ze ontvangen. Ook HC’03 en ’t Hessenhuus doen mee aan deze campagne. 
 
Wij hebben jouw hulp daarbij hard nodig. Voor onze vereniging en de stichting hebben we een aanvraag ingediend 
om meer ruimte te creëren in de kantine in verband met de coronamaatregelen.  De opbrengst van Rabo 
ClubSupport willen we hier graag voor gebruiken en jouw stem kan ons daarbij helpen. Meer info over hoe je kunt 
stemmen lees je binnenkort op onze website en op onze Facebook pagina. 
 

Scheidsrechter 3e elftal gezocht 
Sinds dit seizoen is er een nieuw seniorenelftal samengesteld. De kern van het team O19 van vorig jaar vormt dit 
seizoen het derde elftal. Dit nieuwe derde elftal is nog op zoek naar een (vaste) scheidsrechter. Is dat misschien wat 
voor jou? Meld je bij ons aan via hc-03@hc-03.nl. 
 

Gastheer/-vrouw gezocht 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. Zeker nu waarbij we vanwege alle coronamaatregelen een aparte in- en uitgang hanteren in 
de kleedkameraccommodatie en in de kantine, is 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.  
 

Algemene Ledenvergadering 
Op maandag 16 november houden we om 20.30 uur onze Algemene Ledenvergadering in de kantine.  
We praten je dan bij over alles wat er speelt binnen onze vereniging. Nadere info volgt tegen die tijd maar noteer de 
datum alvast in je agenda. 
 

Vrijwilligersavond 
Zoals ieder jaar willen we ook dit jaar onze vrijwilligers bedanken met een gezellige avond. Helaas is dat praktisch nu 
bijna onmogelijk. Daarom stellen we dat nog even uit. Maar uiteraard vergeten we jullie niet.  
 

 

Pas goed op jezelf en op elkaar en blijf gezond. 

 

Bestuur HC ‘03 
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