
Bijdragen aan hetBijdragen aan het
kunstgrasveld?kunstgrasveld?
Om het benodigde startkapitaal voor ons eigenOm het benodigde startkapitaal voor ons eigen
kunstgrasveld bij elkaar te brengen, is uw steunkunstgrasveld bij elkaar te brengen, is uw steun
broodnodig. Wilt een u een financiële bijdragebroodnodig. Wilt een u een financiële bijdrage
leveren? Dan kunt u kiezen voor:leveren? Dan kunt u kiezen voor:

Kopen van een of meer m2’s kunstgrasveld.Kopen van een of meer m2’s kunstgrasveld.
Elke m2 kost € 20. De eerste vierkante metersElke m2 kost € 20. De eerste vierkante meters
zijn inmiddels verkocht! De namen van dezijn inmiddels verkocht! De namen van de
kopers prijken op het bord met een afbeeldingkopers prijken op het bord met een afbeelding
van het veld in de kantine. van het veld in de kantine. 
Sponsoren van de club: er zijn verschillendeSponsoren van de club: er zijn verschillende
sponsorpakketten voor verschillendesponsorpakketten voor verschillende
bedragen. Kijk voor informatie op debedragen. Kijk voor informatie op de
actiewebsiteactiewebsite..
Kopen van obligaties (particulieren): hetKopen van obligaties (particulieren): het
verstrekken van een kunstgrasobligatieleningverstrekken van een kunstgrasobligatielening
gecombineerd met een periodieke gift is zowelgecombineerd met een periodieke gift is zowel
voor u als voor de club een fiscaalvoor u als voor de club een fiscaal
aantrekkelijk optie om het vermogen van deaantrekkelijk optie om het vermogen van de
club te vergroten. club te vergroten. Lees meerLees meer. . 

Doet u mee? Doet u mee? Mail onsMail ons. . 
  

Onderlinge wedstrijdenOnderlinge wedstrijden
weer groot succes! weer groot succes! 
De weergoden waren ons gunstig gestemd! OndanksDe weergoden waren ons gunstig gestemd! Ondanks
de slechte voorspellingen was het prima hockeyde slechte voorspellingen was het prima hockey
weer! De indeling was van tevoren gemaaktweer! De indeling was van tevoren gemaakt
waardoor we snel van start konden. Er was duidelijkwaardoor we snel van start konden. Er was duidelijk
progressie te zien in vergelijking met de wedstrijdenprogressie te zien in vergelijking met de wedstrijden
van 4 weken geleden! Wat werd er al goedvan 4 weken geleden! Wat werd er al goed
overgespeeld! En heel veel gescoord!overgespeeld! En heel veel gescoord!

Belangrijke eventsBelangrijke events

VeldhockeytrainingeVeldhockeytrainingenn
Trainingen tot en met vrijdag 31 meiTrainingen tot en met vrijdag 31 mei

Onderlinge wedstrijdenOnderlinge wedstrijden
zon 2 junizon 2 juni

VrijwilligersavondVrijwilligersavond
din 11 junidin 11 juni

FamilietoernooiFamilietoernooi
zon 16 junizon 16 juni

UitgelichtUitgelicht
50% korting op sticks50% korting op sticks
Sunny Camp in Zeist heeft 50%Sunny Camp in Zeist heeft 50%
korting op hockeysticks! korting op hockeysticks! 

Training gaat ook door bijTraining gaat ook door bij
regenregen
Op kunstgras kan het hockeyenOp kunstgras kan het hockeyen
vrijwel altijd doorgaan. Eventuelevrijwel altijd doorgaan. Eventuele
afmeldingen staan op de site, opafmeldingen staan op de site, op
twitter en worden indien mogelijk optwitter en worden indien mogelijk op
de email gezet.de email gezet.

Altijd afzeggenAltijd afzeggen
Het kan natuurlijk gebeuren dat je eenHet kan natuurlijk gebeuren dat je een
keer niet kunt trainen. Wel is hetkeer niet kunt trainen. Wel is het
handig om dat je trainer te latenhandig om dat je trainer te laten
weten. Je kunt de contactgegevensweten. Je kunt de contactgegevens
van je trainer(s) vinden in LISA.van je trainer(s) vinden in LISA.

Krijg je deze email 2x?Krijg je deze email 2x?
Dan sta je 2x in ons bestand. Je kuntDan sta je 2x in ons bestand. Je kunt
je eenvoudig afmelden doorje eenvoudig afmelden door
rechtsonder te klikken oprechtsonder te klikken op
"Afmelden". "Afmelden". 

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

Zestiende nieuwsbriefZestiende nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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 De volgende onderlinge wedstrijden vinden plaats De volgende onderlinge wedstrijden vinden plaats
op zondag 2 juni. Graag op tijd aanwezig zijn en jeop zondag 2 juni. Graag op tijd aanwezig zijn en je
tijdig afmelden als je verhinderd bent, anderstijdig afmelden als je verhinderd bent, anders
rekenen we op je komst!rekenen we op je komst!
 Van 9.30 – 10.30 uur     F jeugd Van 9.30 – 10.30 uur     F jeugd
Van 10.30 – 11.30 uur    E jeugdVan 10.30 – 11.30 uur    E jeugd
Van 11.30 – 12.30 uur    C/D jeugdVan 11.30 – 12.30 uur    C/D jeugd

NU inschrijven voorNU inschrijven voor
familietoernooi 16 junifamilietoernooi 16 juni
Het toernooi ‘ De Kromme Krul’ is het eersteHet toernooi ‘ De Kromme Krul’ is het eerste
toernooi dat de hockeyclub Kromme Rijntoernooi dat de hockeyclub Kromme Rijn
organiseert. Dit toernooi staat in het teken vanorganiseert. Dit toernooi staat in het teken van
kennismaking met de hockeyclub Kromme Rijn enkennismaking met de hockeyclub Kromme Rijn en
familiaire gezelligheid. Vanaf 12.00 uur beginnen defamiliaire gezelligheid. Vanaf 12.00 uur beginnen de
wedstrijden en spellen, waar je als team aanwedstrijden en spellen, waar je als team aan
deelneemt. Vanaf 17.00 gaat de barbecue aan! deelneemt. Vanaf 17.00 gaat de barbecue aan!  Doe Doe
mee!mee!
Uiteraard wil je dit eerste toernooi niet missen, dusUiteraard wil je dit eerste toernooi niet missen, dus
schrijf je in! Je kunt je inschrijven als team dat aanschrijf je in! Je kunt je inschrijven als team dat aan
onderstaande voorwaarden voldoet:onderstaande voorwaarden voldoet:

Minimaal 6 en maximaal 8 personen per team;Minimaal 6 en maximaal 8 personen per team;
Minimaal 2 generaties in 1 team;Minimaal 2 generaties in 1 team;
Een scheidsrechter per team!Een scheidsrechter per team!

Dit toernooi heeft plaats voor een beperkt aantalDit toernooi heeft plaats voor een beperkt aantal
teams, dus schrijf je op tijd in viateams, dus schrijf je op tijd in via
dit dit inschrijfformulierinschrijfformulier!!
Je schrijft je als team in en je betaalt ook per team.Je schrijft je als team in en je betaalt ook per team.
Per deelnemer kost het toernooi 15 euro. Voor ditPer deelnemer kost het toernooi 15 euro. Voor dit
bedrag doe je mee aan de wedstrijden, ontvang je 1bedrag doe je mee aan de wedstrijden, ontvang je 1
consumptie en kun je deelnemen aan de barbecue.consumptie en kun je deelnemen aan de barbecue.
(Dus: een team dat bestaat uit 6 deelnemers betaalt(Dus: een team dat bestaat uit 6 deelnemers betaalt
90 euro.)90 euro.)

Tot de volgende keer!Tot de volgende keer!
De communicatiecommissie:  Karin, Marjan,De communicatiecommissie:  Karin, Marjan,
Marieke, en IngeMarieke, en Inge

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

  
  Instellingen aanpassenInstellingen aanpassen

AfmeldenAfmelden

Email: Email: info@hckrommerijn.nlinfo@hckrommerijn.nl,,
web: web: hckrommerijn.nlhckrommerijn.nl
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