
 

Geen contributieverhoging  
We merken dat alles om ons heen duurder wordt. Ook de kosten van onze vereniging en stichting stijgen. Hoewel we elk 
jaar de contributie indexeren, hebben we besloten dat voor komend seizoen niet te doen. De contributie blijft dus gelijk 
aan afgelopen seizoen. Tot dit besluit zijn we mede gekomen omdat jullie tijdens de lockdowns waarin je niet kon 
voetballen wel gewoon contributie zijn blijven betalen. Hiermee hopen we jullie nu tegemoet te komen.  

Rabo ClubSupport 
Rabo ClubSupport is in volle gang. Iedereen die lid is van de Rabobank mag nog tot en met 27 september 
stemmen voor de clubkas en natuurlijk op HC ’03 en ’t Hessenhuus. Wij kunnen iedere stem goed gebruiken want 
hoe meer stemmen, hoe groter de financiële bijdrage die we van de bank ontvangen. Alvast bedankt voor je 
steun. 
  

Grote Clubactie 
Zaterdag 24 september start de Grote Clubactie. HC ’03 doet ook weer mee en natuurlijk willen we zoveel 
mogelijk loten verkopen. Al onze jeugdleden krijgen een eigen verkoopboekje 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 senioren leden krijgen per elftal een verkoopboekje.  De loten kosten 3 euro en 80% gaat direct naar 
de vereniging. Wij hopen op een goede opbrengst.  

 
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.  

 

Vacatures jeugd ingevuld 

We zijn erg blij dat we de vacature van keeperstrainer hebben kunnen invullen. Jasper Teunissen en Micha Arns 
geven wekelijks op donderdagavond een training voor keepers van JO15 en hoger. En Jeroen Bremer hebben we 
bereid gevonden om elke maandagavond een keeperstraining te verzorgen voor keepers van JO09 tot en met 
JO13. Jasper, Micha en Jeroen, bedankt! 
Maar natuurlijk ook een woord van dank aan alle jeugdleiders die het dit seizoen mogelijk maken dat al onze 
jeugdteams kunnen trainen en begeleiding hebben tijdens de wedstrijden. Wim, Bertel, Stefan, Bouke, Jarno, 
Mattijs, Roy, Simone, Sander, Wessel, Ronald, Sander, Joost, Peter, Richard, Floris, Max, Cocki, Henk, Mintje, Joep, 
Rinie, Hans en alle helpende ouders bedankt! 
 

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.   
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Gezocht: Scheidsrechters 
Vind jij het leuk om voetbal voor de jeugdleden mogelijk te maken en wil jij je graag inzetten voor de vereniging? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 
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. Daarom biedt HC’03 jou nu 
de mogelijkheid om gratis de KNVB-cursus tot verenigingsscheidsrechter te volgen. Ben je geen lid van HC’03 
maar heb je wel interesse? Ook dan ben je meer dan welkom! 

Wat houdt de cursus in? 
De opleiding verenigingsscheidsrechter bestaat uit een mix van (avond)bijeenkomsten met praktijkoefeningen op 
locatie en het fluiten van (oefen)wedstrijden bij je eigen club. Tijdens de bijeenkomsten leer je meer over de 
spelregels, samenwerken met assistent-scheidsrechters, de 11 competenties (die in alle 
scheidsrechtersopleidingen terugkomen), positie kiezen en volgen, spelhervattingen en disciplinaire straffen. 
Daarnaast komt het interpreteren van spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechter aan de orde. Tijdens het 
ervaringsdeel (wedstrijden leiden binnen de eigen vereniging) gaat je in de werkelijke context wedstrijden leiden. 
Zo breng je de theorie direct in praktijk en ontwikkel je de verschillende competenties. De praktijkbegeleider is 
aanwezig tijdens deze oefenwedstrijden. Voor meer informatie kun je ook kijken 
op https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/opleidingen. 
  
Praktische informatie 
Aanmelden kan tot uiterlijk 22 september via jeugd@hc-03.nl. 
De exacte startdatum van de cursus is nog niet bekend, maar dit zal in ieder geval dit najaar zijn. 
De cursus wordt verzorgd door de scheidsrechtersvereniging in Doetinchem. 
 

Feestavond Club van 50  
Op zaterdag 8 oktober organiseert de Club van 50 vanaf 18.00 uur een feestavond voor haar leden. Alle leden 
hebben daarvoor al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Ben je lid van de Club van 50 en wil je hierbij zijn? 
Geef je dan op via het mailadres clubvan50@hc-03.nl.   

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 
September 

• Zondag 18 en maandag 19 september – Kermis in ’t Hessenhuus. Op zondag zijn we van 16.00 tot 22.00 
uur en op maandag van 15.00 tot 22.00 uur geopend. Beide dagen is er gezellige livemuziek en kun je 
genieten van een heerlijke maaltijd voor 12,50 euro.  

• Vrijdag 30 september – Dialectochtend  
Van 10.00 tot 11.00 uur, gratis entree. 
 

Oktober 
• Zaterdag 8 oktober – Feestavond Club van 50 

• 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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