Nieuwsbrief: Uitreiking Trofeeën – ALV – schema clubhuis open
Beste leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen,
De beste wensen! We wensen iedereen een gezond, gezellig en
sportief nieuwjaar toe. Afgelopen zondag was de Nieuwjaarsborrel en hebben we met elkaar geproost op het nieuwe jaar! Verder
hebben we de traditie voortgezet en twee trofeeën uitgereikt:
Jan-Peter Schraagen heeft de Wilma de Wever Trofee als
Vrijwilliger van het jaar ontvangen en Joël Waasdorp heeft de
Sander van der Linden Trofee ontvangen als dank en
aanmoedigingsprijs voor al zijn inzet. Voor de mensen die het
gemist hebben, nog even de belangrijkste redenen op een rij:
Jan-Peter oftewel JP is al jaren lang zeer betrokken en actief
op de club. Als coach, ouder, lid van de JJ-cie en nu ook
voor de horeca. Respect voor alle inzet & betrokkenheid!
Joël Waasdorp kennen we als speler van Heren 1, één van de
trainers/coaches van JB1, stage begeleider en uiteraard van de
Evenementencommissie. Joël is enorm betrokken en loyaal. We
willen hem super bedanken en hopelijk kan de club nog jaren
van zijn inzet en enthousiasme genieten!
Half december is de ALV geweest. Helaas moet ik bekennen dat ik best een beetje teleurgesteld was in de
opkomst. In de ALV is er besloten om de ALV in twee delen te knippen en op andere momenten in het
jaar te gaan doen om diverse redenen. Aan het einde van het seizoen (eind mei / begin juni) is er een ALV
waarin we naar voren kijken en begroting & plannen behandelen die betrekking hebben op het volgende
seizoen. Begin september is er een ALV waarin we terugkijken op het afgelopen seizoen (financieel) en de
activiteiten/plannen goedkeuren voor het dan lopende seizoen. Op die manier denken we dat de ALV’s
qua data beter in de agenda’s passen en dat ze inhoudelijk ook aantrekkelijker worden. Het zou mooi zijn
als de opkomst dan ook (veel!) hoger is. Uiteindelijk moeten we met elkaar de club runnen!
Zoals jullie wellicht weten, worden de privacy regels aangescherpt. Zo ook de regels die gelden voor
sportverenigingen. In het kader hiervan (en omdat het al een tijdje niet gebeurd was), zijn we recent bezig
geweest om de toegangsrechten voor LISA te updaten. Stel dat je nu minder rechten hebt gekregen dan je
zou moeten hebben, kun je dit laten weten via: ICT@hcdeijssel.nl
Het is voor de club heel belangrijk dat we LISA up to date houden, maar let op: wijzig alleen dingen
waarvan je 100% zeker bent. Het is niet gemakkelijk om wijzigingen terug te draaien namelijk. Dank!

Op vrijdag 15 december was het
B/A/Senioren Gala op de club. En
wat een feest was dat! De kaarten
waren al snel uitverkocht en dat
betekent dat zo’n 200 mensen
hebben staan dansen en feesten.
Een Gala zoals een Gala hoort te
zijn! Het gastoptreden van de DJ’s
van Hockey Loverz maakte het
feest compleet.
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BELANGRIJKE DATA VOOR DE MEI VAKANTIE

In de eerste week van de meivakantie worden er twee hockeykampen georganiseerd op de club. Het
welbekende Go4Hockey kamp voor de E/D jeugd en voor het eerst het 2-daagse IJssel Youth Star Camp voor
12 t/m 15 jaar georganiseerd door drie van onze ‘eigen’ Heren 1 spelers (Danny, Joël en Jim). Deze kampen
wil je natuurlijk niet missen! Houd de website en Facebook in de gaten voor meer informatie.
• 30 april & 1 mei: 2-daags IJssel Youth Star Camp voor 12 t/m 15 jaar (met overnachting op de club). Wil je
je alvast inschrijven of heb je vragen? Mail dan naar: youthstarhockeycamp@gmail.com
• 3 mei: 1-daagse Go4hockey voor de E/D jeugd. Inschrijven kan hier of naar de website www.go4hockey.nl
Wist je dat…
Heren 1 in de zaal in de 1e klasse speelt? Ze doen het voorlopig uitstekend in die
klasse en kunnen zeker ieders support gebruiken. Ze spelen op zaterdagavonden in
Zoetermeer. Aanmoedigen wordt gewaardeerd !
het clubhuis vanaf 17 januari alleen open is tijdens de trainingen van de Jongste
Jeugd, dus op woensdag en vrijdag van 16.30 – 19.30 uur?
het clubhuis vanaf 12 februari weer ‘gewoon’ open is?
op 25, 26 en 27 januari de vloeren van het clubhuis worden behandeld. Op die
dagen mag er niemand in het clubhuis komen!
de IJsseldag dit jaar op zaterdag 30 juni plaats vindt? Noteer deze datum alvast in
jullie agenda’s!
wij de foto’s van het Gala heel leuk vonden? Daarom hieronder nog een paar kiekjes
van een heleboel blije mensen!
Met een hockeygroet, namens het hele bestuur,
Carolien Gadella – van Wersch

