
 

 
Stijgende energiekosten, ook bij onze club 
Iedereen heeft er thuis en op het werk mee te maken en ook onze vereniging ontkomt er niet aan; de 
energiekosten zijn enorm gestegen. De grootste maandelijkse kostenpost om onze accommodatie in stand te 
houden, zijn de energiekosten en die zijn de afgelopen weken flink gestegen naar bijna 5.000 euro. Vanuit de 
gemeente is hier aandacht voor en wordt gezocht naar een oplossing. En zelf zitten we natuurlijk ook niet stil. 
Samen met de stichting die onze accommodatie beheert, kijken we wat er mogelijk is om de energierekening de 
komende tijd te kunnen betalen. Daarnaast zijn we samen aan het onderzoeken hoe we op termijn ons sportpark 
nog verder kunnen verduurzamen om zo de kosten blijvend te verlagen. We houden jullie op de hoogte.      
 
Nieuw: verrijdbare doelen 
Eind augustus hebben we een jeugddag gehouden waarbij ’s middags een bijeenkomst stond gepland voor onze 
jeugdtrainers en -leiders. Zo trapten we samen het nieuwe seizoen af. In deze bijeenkomst kwam de wens naar 
voren voor verrijdbare doelen op het trainingsveld. Mede met de opbrengst van de Grote Clubactie die deze 
maand loopt, gaan we de komende drie jaar ieder seizoen 2 nieuwe doelen aanschaffen ter vervanging van het 
oude materiaal. We zijn blij dat we daarmee tegemoet kunnen komen aan deze wens. 
 

Aangeboden: EHBO-cursus en/of AED-training 
De gemeente regelt voor alle vrijwilligers van sportverenigingen een EHBO-cursus. De cursus bestaat uit 4 
dagdelen in januari en februari 2023 met aansluitend een examen. Als je slaagt, beschik je over een officieel 
landelijk erkend EHBO-diploma. Heb je interesse in deze cursus die je dus op kosten van de gemeente mag 
volgen? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@hc-03.nl.  
En wil je leren reanimeren met hulp van een AED? Ook dan kun je je bij ons aanmelden voor een cursus. 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 hiervoor een training. De training vindt plaats in 1 dagdeel. 
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 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. Heb je interesse? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar info@hc-

03.nl. Zodra er meer nieuws is over de exacte trainingsdata van beide cursussen laten we je dat uiteraard weten. 

 
Extra jeugdtraining op woensdagmiddag 
Na de zomervakantie zijn we op woensdagmiddag gestart met een extra voetbaltraining voor de jeugd tot en met 
12 jaar. De training is niet verplicht; wie wil, mag komen en lekker sportief bezig zijn. Elke week staan er een paar 
enthousiaste trainers klaar en een al even zo enthousiaste groep kinderen die graag wat extra’s willen leren op 
voetbalgebied. Is dit misschien ook wat voor jouw zoon of dochter? Meld hem of haar dan aan voor de eerste 
training via jeugd@hc-03.nl met vermelding van naam, leeftijd en het telefoonnummer van de ouder/verzorger. 
Ervaring of een lidmaatschap van HC’03 zijn niet vereist.  
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Grote Clubactie 
Zaterdag 24 september is de Grote Clubactie gestart. HC ’03 doet ook weer mee en natuurlijk willen we zoveel 
mogelijk loten verkopen. Al onze jeugdleden hebben een eigen verkoopboekje gekregen om zoveel mogelijk loten 
te verkopen. Dit kan door het boekje in te vullen of door de QR-code te scannen en dan de verkooppagina in te 
vullen. Onze seniorenleden hebben per elftal een verkoopboekje gekregen. De loten kosten 3 euro per stuk en 
80% gaat direct naar de vereniging en gebruiken we voor de aanschaf van verrijdbare doeltjes. De actie loopt de 
hele maand oktober nog. Wij hopen natuurlijk op een goede opbrengst dus help je mee? 

 
Gezocht: leden voor de seniorencommissie 
De seniorencommissie is een commissie van vrijwilligers die zich bezighoudt met alles rondom de 
seniorenelftallen. De teamindeling, maar bijvoorbeeld ook met vraagstukken zoals prestatief of recreatief 
voetballen. Selecties uitbouwen over meerdere jaren of juist niet? Wel of niet door selecteren? Hoe vindt de 
doorstroom van de jeugd naar de senioren plaats? Momenteel is de commissie op zoek naar versterking. Lijkt het 
je leuk om mee te denken over deze (technische) voetbalzaken? Stuur dan een mail naar senioren@hc-03.nl. Heb 
je eerst nog vragen? Stel ze aan ons.  

 

Gezocht: leider voor het 3e elftal 
Het 3e elftal heeft een enthousiaste nieuwe trainer in de persoon van Stephan Peters. Maar nu zijn we nog op 
zoek naar een leider voor dit elftal. Heb jij zin om dit ambitieuze team te begeleiden tijdens de wedstrijden? Meld 
je dan bij ons aan via senioren@hc-03.nl.   

Gezocht: Scheidsrechters 
De afgelopen jaren merken we dat het steeds moeilijker is om vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten in een 
rol als scheidsrechter. Met name op zaterdag bij de wedstrijden van de jeugdspelers. Maar zonder 
scheidsrechters kunnen we onze jeugdspelers geen wedstrijd bieden! 
Dus help ons mee om de jeugd aan het voetballen te houden en meld je aan als scheidsrechter. En ben je niet 
helemaal thuis in de spelregels? Dan spijkeren we je die kennis graag bij. Stuur een e-mail naar info@hc-03.nl en 
dankjewel namens onze jeugdspelers. 

Algemene Ledenvergadering 

De afgelopen twee jaar hebben we onze Algemene Ledenvergadering meerdere keren moeten uitstellen vanwege 
corona. Maar gelukkig kunnen we de Algemene Ledenvergadering over het seizoen 2021-2022 gewoon weer 
traditioneel in november plannen. Op donderdag 10 november om 21.00 uur ben je van harte welkom om het 
bestuur vragen te stellen en al jouw ideeën voor onze vereniging aan te dragen. En natuurlijk praten wij je bij over 
de stand van zaken binnen de club. Een agenda ontvang je tegen die tijd per e-mail, maar noteer donderdag 10 
november alvast in je agenda. 

Activiteitenkalender 
 
Oktober 

• Zaterdag 15 oktober – Halloweenfeest voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar, georganiseerd door de 
Jeugdvereniging Drempt 

• Zaterdag 29 oktober – Oktoberfest met muzikale medewerking van Retteketet 
Start: 20.30 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop aan de bar verkrijgbaar voor 12,50 euro. 

 
November 

• Donderdag 10 november – Algemene Ledenvergadering seizoen 2021-2022 
Start: 21.00 uur.  

 
Hartelijke groeten, 
Het bestuur van HC ’03 
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