
Voorjaarstrainingen:Voorjaarstrainingen:
geef je nu op als lid!geef je nu op als lid!
Begin maart starten we met de voorjaarstrainingenBegin maart starten we met de voorjaarstrainingen
op het nieuwe kunstgrasveld van korfbalverenigingop het nieuwe kunstgrasveld van korfbalvereniging
Midlandia. Er zijn trainingen ingepland voorMidlandia. Er zijn trainingen ingepland voor
kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Elkekinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Elke
laatste zondag van de maand organiseren we eenlaatste zondag van de maand organiseren we een
interne competitie, zodat kinderen wennen aan hetinterne competitie, zodat kinderen wennen aan het
spelen van wedstrijden. De kosten voor despelen van wedstrijden. De kosten voor de
jeugdtrainingen zijn € 50,- + € 15,- inschrijfgeld.jeugdtrainingen zijn € 50,- + € 15,- inschrijfgeld.
Zorg zelf voor een stick, bitje en scheenbeschermers.Zorg zelf voor een stick, bitje en scheenbeschermers.
Ook volwassenen kunnen op het nieuweOok volwassenen kunnen op het nieuwe
kunstgrasveld terecht! Er is trimhockey op dinsdag-kunstgrasveld terecht! Er is trimhockey op dinsdag-
en donderdagavond. De kosten voor trimhockeyen donderdagavond. De kosten voor trimhockey
bedragen € 50,- + € 15,- inschrijfgeld. De deelnemersbedragen € 50,- + € 15,- inschrijfgeld. De deelnemers
aan de eerder gehouden clinics hoeven geenaan de eerder gehouden clinics hoeven geen
inschrijfgeld te betalen.inschrijfgeld te betalen.
Bekijk het Bekijk het volledige trainingsschema volledige trainingsschema en geef je nu open geef je nu op
als lid als lid via onze sitevia onze site..
  

Eigen kunstgras:Eigen kunstgras:
startkapitaal nodig!startkapitaal nodig!
Vanaf september 2013 willen we competitie spelen.Vanaf september 2013 willen we competitie spelen.
Daarvoor hebben we een eigen kunstgrasveld  nodig.Daarvoor hebben we een eigen kunstgrasveld  nodig.
De aanleg van een kunstgrasveld kost geld. Veel geld.De aanleg van een kunstgrasveld kost geld. Veel geld.
Bedrijven en particulieren kunnen deze droom uitBedrijven en particulieren kunnen deze droom uit
laten komen door  o.a. het kopen van een stuklaten komen door  o.a. het kopen van een stuk
kunstgras en vrijwillige donaties. In mei moet erkunstgras en vrijwillige donaties. In mei moet er
voldoende geld bij elkaar zijn, zodat we in devoldoende geld bij elkaar zijn, zodat we in de
zomervakantie het kunstgras kunnen aanleggen en inzomervakantie het kunstgras kunnen aanleggen en in
september met de competitie kunnen starten. Dat isseptember met de competitie kunnen starten. Dat is
de ideale route. Neem een kijkje op de de ideale route. Neem een kijkje op de actiesiteactiesite, die, die
nog volop in ontwikkeling is.nog volop in ontwikkeling is.
Naast fondsenwerving zijn er ook mogelijkhedenNaast fondsenwerving zijn er ook mogelijkheden
voor bijvoorbeeld bord-, shirt- envoor bijvoorbeeld bord-, shirt- en
materiaalsponsoring. Een aantal bedrijven heeft almateriaalsponsoring. Een aantal bedrijven heeft al
interesse getoond in shirtsponsoring!interesse getoond in shirtsponsoring!
  

Trainers nodig Trainers nodig 
Voor het buitenseizoen zijn we hard op zoek naarVoor het buitenseizoen zijn we hard op zoek naar
enthousiaste trainers. enthousiaste trainers. Laat ons wetenLaat ons weten als je training als je training
zou willen geven. Hockeyervaring is een pré, maarzou willen geven. Hockeyervaring is een pré, maar
geen vereiste. Het geven van training doe je in duo’s.geen vereiste. Het geven van training doe je in duo’s.
Trainers zijn essentieel voor het neerzetten van eenTrainers zijn essentieel voor het neerzetten van een
sportieve club. sportieve club. 

Tot de volgende keer!Tot de volgende keer!
De communicatiecommissie:  Frank, Marian,De communicatiecommissie:  Frank, Marian,
Marieke, en IngeMarieke, en Inge

Belangrijke eventsBelangrijke events

Einde zaalclinicsEinde zaalclinics
zat 16 februarizat 16 februari
Start veldhockeytrainingeStart veldhockeytrainingenn
Begin maart 2013Begin maart 2013
Inschrijven trainingen Inschrijven trainingen 
Vanaf 7 februari 2013Vanaf 7 februari 2013

Henk & Wil helpenHenk & Wil helpen
Van Cafetaria Henk & Wil uit deVan Cafetaria Henk & Wil uit de
Dorpstraat kregen we een groteDorpstraat kregen we een grote
partij kopjes en glazen. Er was nogpartij kopjes en glazen. Er was nog
niks in de kantine, dus dit was eenniks in de kantine, dus dit was een
uitstekend gebaar precies op hetuitstekend gebaar precies op het
juiste moment. Heel veel dankjuiste moment. Heel veel dank
daarvoor!daarvoor!

Foto'sFoto's
De nieuwjaarsborrel in onsDe nieuwjaarsborrel in ons
kersverse clubhuis was druk gezelligkersverse clubhuis was druk gezellig
en drukbezocht. Kijk maar open drukbezocht. Kijk maar op
de de foto'sfoto's ..
Voor diegene die eerdere foto'sVoor diegene die eerdere foto's
gemist hebben, deze staan nu op degemist hebben, deze staan nu op de
sitesite . . 

Nieuwe aanmeldingen blijvenNieuwe aanmeldingen blijven
welkom: welkom: Stuur deze email doorStuur deze email door..

  
  Instellingen aanpassenInstellingen aanpassen

AfmeldenAfmelden

Email: Email: hckrommerijn@gmail.comhckrommerijn@gmail.com,,
web: web: hckrommerijn.nlhckrommerijn.nl

Follow on TwitterFollow on Twitter Binnenkort...Binnenkort...

Elfde nieuwsbriefElfde nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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