
Nieuwsbrief: Brains

Beste leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen, 

Toen we als club contactloos zijn gegaan, hadden we 
beloofd om te verkennen hoe we het zouden oplossen voor 
jeugdige leden en teams. En jawel, het heeft even geduurd 
maar….. er is een oplossing gekomen! Vanaf heden kun je 
gebruik maken van het Credit Sportif (KNIP pas & app) 
systeem! Deze pas is speciaal voor diegene die nog niet over 
een bankpas beschikken en toch iets willen kopen op de 
club. Via de KNIP app of gewoon via de kassa bij ons op de 
club kunnen ouders de pas opwaarderen. Daarnaast kan de 
pas ook gebruikt worden als teampas. Via de KNIP app kan 
iedereen uit het team er geld op storten om er vervolgens 
als team gebruik van te maken. Ook mobiel betalen is 
mogelijk, zodat je geen portemonnee meer nodig hebt. Je 
koopt de pas voor EUR 2,50 aan de bar!

Als sportclub vinden we het belangrijk dat de jeugd veel beweegt en sport. Het liefst willen we natuurlijk dat 
veel kinderen er voor kiezen om al vanaf jonge leeftijd te komen hockeyen. Vandaar dat we ook dit jaar mee 
deden aan BRAINS. Een programma dat gefaciliteerd wordt door de gemeente en waarin kinderen kunnen 
‘proeven’ aan verschillende sporten. Een enthousiaste groep dames (Wendy Tanasale, Marieke Bakkeren en 
Annet Wijma) heeft de organisatie op zich genomen en met een super resultaat. Maar liefst 45 jongens en 
meisjes hebben 3 fantastische hockeymiddagen gehad en zijn enthousiast gemaakt om lid te worden. Dit 
was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de trainers: Jan de Waard, Gregor Brandt, René van Dijke en 
een aantal meiden van D1: Inge, Ilse, Yasmin, Jill en Shannon. Hieronder een aantal foto’s en bij deze extra 
kudu’s en dank aan: Wendy, Marieke en Annet!



Nieuwsbrief: Brains – ALV - IJsseldag

ACTIVITEIT DOELGROEP DATUM INFO

ALV IEDEREEN
16 juni om 17.00 
uur

Vaststelling begroting en plannen
seizoen 2018/219

Vrijwilligers BBQ Op uitnodiging 16 juni Aansluitend aan de ALV

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!

Wist je dat…

- de commissie jongste jeugd een super leuke vriendjes en vriendinnetjes dag georganiseerd 

heeft? Tientallen kids hebben genoten van de training, pannenkoeken en gedanst op de 

muziek van DJ Gi. 

- wij het leuk vinden om te horen dat de nieuwsbrief zo goed gelezen wordt? Dat stimuleert 

ons om er mee door te gaan!

- je ook een bijdrage kunt leveren aan de nieuwsbrief? Je kunt de tekst en eventuele foto’s 

mailen naar: voorzitter@hcdeijssel.nl We geven uiteraard geen garanties dat het stukje 

geplaatst wordt ;-)

- we helaas aan het einde van seizoen afscheid moeten nemen van het G-team. Er zijn voor 

komend jaar niet voldoende aanmeldingen. Heel jammer! Gelukkig kunnen er een aantal 

spelers op Leonidas terecht. 

- ook wij druk bezig zijn met de AVG. De eerste communicatie hierover hebben jullie vorige 

week ontvangen per mail.

- we blij en trots zijn op de nieuwe coaches van Dames 1 voor volgend seizoen? Jean-Paul 

Renes wordt hoofdcoach en zijn assistent is zijn vader Jean. Succes, mannen!

Met een hockeygroet, namens het hele bestuur, 

Carolien Gadella – van Wersch 

Dames 1 en Heren 1 hebben zich in de tweede 
helft van het seizoen van hun betere kant laten 
zien waardoor handhaving in de 2e klasse een feit 
is. De verwachtingen (en/of de hoop?) aan het 
begin van het seizoen lagen misschien iets hoger, 
maar het balletje is rond en soms gaan dingen toch 
anders. Het einde van het seizoen nadert en 
tussen de regels door zijn we ook alweer druk met 
volgend seizoen. Maar eerst nog een paar zonnige 
weekenden vol met hockey!

Op zaterdag 16 juni om 17.00 uur is de ALV waarin we vooruitkijken naar seizoen 2018/2019. Tijdens de vorige 
ALV hebben we besloten dat we voortaan 2 ALV’s per seizoen hebben. Een in mei of juni die vooruit kijkt naar 
het seizoen dat komen gaat en de ander in augustus/september waarin wordt terug gekeken op het seizoen dat 
is afgelopen. Wij hopen veel leden en overige betrokkenen op 16 juni bij de ALV te mogen verwelkomen.
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