Nieuwsbrief: Nieuw licht – NIX onder 18 – Trainers & Coaches gezocht
Beste leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen,
Het nieuwe, duurzame licht is aan! Maandagavond 23 april is met een
bel & bubbels de nieuwe, duurzame verlichting in gebruik genomen!
Ook voor ons als hockeyclub is duurzaamheid een belangrijk
aandachtspunt. Het grootste negatieve effect van de club is het
energiegebruik van de veldverlichting. Vandaar dat de afgelopen
maanden gewerkt is aan een verbetering op dit vlak. De LED
verlichting die nu hangt is mede mogelijk gemaakt met behulp van de
gemeente Zuidplas en steun van de lokale Rabobank. Verder een
bijzonder woord van dank voor Bas Waldekker. Zonder hem zou deze
verlichting er niet op deze manier zijn gekomen. Het grootste voordeel
van de veldverlichting is minder milieubelasting door de afname van
het energieverbruik van 45 tot 50%, en daarnaast zijn er nog vele
andere positieve effecten zoals minder lichtvervuiling waardoor er
minder lichtoverlast is voor omwonenden en een groter
gebruiksgemak voor ons als vereniging. Bovendien zijn de
sportomstandigheden en de veiligheid voor de spelers sterk verbeterd
door de hogere kwaliteit van het licht. Laten we zuinig zijn op de
nieuwe verlichting en nogmaals extra dank aan Bas en Willem Schut!
NIX? Inderdaad, nix onder 18. De kranten en media staan er vol mee, het verbod van het schenken van
alcohol aan minderjarigen wordt massaal geschonden op sportverenigingen. Wij willen als vereniging hier
een positieve uitzondering op zijn en hebben daarom al sinds de nieuwe wetgeving maatregelen getroffen
zoals beperkte schenktijden, controle ID bij twijfel, maar …. het horecateam kan het niet alleen. Graag
verzoeken wij alle leden mee te werken aan het niet overhandigen van alcohol aan minderjarigen. Het is de
wet en daar hebben we ons aan te houden. Wij willen voorkomen dat wij tegen boetes aanlopen of nog
erger: onze schenkvergunning kwijt raken. Laten wij er met z'n allen voor zorgen dat onze club bij de
verenigingen hoort die het wél goed voor elkaar hebben!
Voor de duidelijkheid nog even onze openingstijden hieronder op een rij. Indien er momenten zijn wanneer
je de bar open wilt hebben, graag even contact opnemen met: horeca@deijssel.nl
• Maandag 17:00 uur tot 23:00 uur
• Dinsdag 17:00 uur tot 23:00 uur
• Woensdag 16:30 uur tot 23:00 uur
• Donderdag 17:00 uur tot 00:00 uur
• Vrijdag 16:30 uur tot 00:00 uur
• Zaterdag 08:00 uur tot 20:00 uur (tot aan 15.00 wordt er geen alcohol geschonken)
• Zondag 09:45 uur tot 19:00 uur
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Hoewel het huidige seizoen nog in volle gang is, zijn diverse mensen
op de vereniging alweer bezig met volgend seizoen. We willen
zoveel mogelijk trainers/coaches voor alle teams vóór de zomer al
ingedeeld hebben. Uiteraard kan dt alleen met ieders hulp! Heb jij
zin om aankomend jaar een team te trainen en/of te coachen? Dan
horen wij dat heel graag! Geef het door aan de technische commissie
via: breedtesport@hcdeijssel.nl of topsport@hcdeijssel.nl .
Overigens blijkt dat trainingen geven en/of coachen niet alleen heel
erg leuk is om te doen, maar ook nog eens super leerzaam. Kortom,
geef je op – we hebben jou nodig! Wellicht ten overvloede, maar
ook enthousiaste ouders of andere betrokkenen zijn zeker welkom!

Wist je dat…
er een echte, grote paella pan klaar stond op de eerste warme vrijdag van het jaar?
Dat is nog eens een lekkere daghap!
de eerste teams zich inmiddels al hebben aangemeld voor de Ijsseldag? Wij hopen
dat we dit jaar weer een nieuw record zullen vestigen met het aantal teams.
de tijd van teamindelingen er weer aan komt? Wij begrijpen dat ‘we het nooit voor
iedereen goed kunnen doen’, maar dat we echt ons best doen om vanuit het
perspectief van het kind een keuze te maken. Graag begrip hiervoor!
Met een hockeygroet, namens het hele bestuur,
Carolien Gadella – van Wersch

ACTIVITEIT

DOELGROEP

DATUM

INFO

Vriendjes &
vriendinnetjes dag

Jongste Jeugd

25 mei

Vriend(innet)jes mogen mee
trainen en er is disco-avond!

ALV

IEDEREEN

16 juni om 17.00
uur

Vaststelling begroting en plannen
seizoen 2018/219

Vrijwilligers BBQ

Op uitnodiging

23 juni

Kan welllicht nog verplaatst
worden…

Jongste Jeugddag

Jongste Jeugd

16 juni

Verplicht voor alle JJ-spelers
(teams worden verspreid over
clubs in de regio)

IJsseldag

IEDEREEN

30 juni

Voor jong en oud! Een
familietoernooi waar plezier
centraal staat!

