
Eerste familietoernooi:Eerste familietoernooi:
geslaagd en gezellig!geslaagd en gezellig!
Zondag 16 juni vond op de club familietoernooi DeZondag 16 juni vond op de club familietoernooi De
Kromme Krul plaats. Een geslaagde dag met voorKromme Krul plaats. Een geslaagde dag met voor
ieder familieteam vier wedstrijden op hetieder familieteam vier wedstrijden op het
programma en tot slot een lekkere BBQ rondom hetprogramma en tot slot een lekkere BBQ rondom het
clubhuis. "Het beste toernooi, met de mooiste naamclubhuis. "Het beste toernooi, met de mooiste naam
tot nu toe," aldus voorzitter Ton van Hekezen in zijntot nu toe," aldus voorzitter Ton van Hekezen in zijn
dankwoord aan de toernooi-organisatie. dankwoord aan de toernooi-organisatie. Bekijk nu deBekijk nu de
foto's. foto's. 

Startdag 1 September Startdag 1 September 
De startdag zal plaatsvinden op zondag 1 septemberDe startdag zal plaatsvinden op zondag 1 september
van 10:00-12:00. Op deze dag kunt u niet alleen hetvan 10:00-12:00. Op deze dag kunt u niet alleen het
tenuetenue ophalen,  maar vind je ook  ophalen,  maar vind je ook Sunny CampSunny Camp
 voor aanschaf van scheenbeschermers, sokken, voor aanschaf van scheenbeschermers, sokken,
ballen en/of hockeystick. Ook is er de mogelijkheidballen en/of hockeystick. Ook is er de mogelijkheid
om bitjes te happen en meer informatie staatom bitjes te happen en meer informatie staat
hierover op de website. Voor de bitjes, graag je je vanhierover op de website. Voor de bitjes, graag je je van
tevoren aanmelden bij tevoren aanmelden bij SPTL, SPTL, Ga naarGa naar
http://shop.gebit.nlhttp://shop.gebit.nl en klik op button en klik op button
AANMELDEN HAPDAGAANMELDEN HAPDAG  VOOR 1 AUGUSTUVOOR 1 AUGUSTUSS
en volg de stappen. Je ontvangt automatisch eenen volg de stappen. Je ontvangt automatisch een
bevestiging met verdere informatie.bevestiging met verdere informatie.
Informeer bij uw zorgverzekeraar , want doorInformeer bij uw zorgverzekeraar , want door
verschillende verzekeraars worden deze kostenverschillende verzekeraars worden deze kosten
vergoed!vergoed!

Twee instuiftrainingenTwee instuiftrainingen
Om de periode tot aan de start van het nieuweOm de periode tot aan de start van het nieuwe
seizoen in september te overbruggen zal Inge Hardusseizoen in september te overbruggen zal Inge Hardus
nog voor de zomervakantie twee instuiftrainingennog voor de zomervakantie twee instuiftrainingen
geven op het gravelveld. Alle huidige en komendegeven op het gravelveld. Alle huidige en komende
jeugdleden zijn welkom! Ookjeugdleden zijn welkom! Ook
vriendjes/vriendinnetjes, die serieus overwegen omvriendjes/vriendinnetjes, die serieus overwegen om
te gaan hockeyen en lid te worden van de club mogente gaan hockeyen en lid te worden van de club mogen
meedoen. Ouders die willen helpen om de trainingenmeedoen. Ouders die willen helpen om de trainingen
te geven, zijn uiteraard ook van harte welkom. Wil jete geven, zijn uiteraard ook van harte welkom. Wil je
helpen, stuur een mail naar helpen, stuur een mail naar ihardus@gmail.comihardus@gmail.com..
  
De trainingen vinden plaats op:De trainingen vinden plaats op:
Vrijdag 28 juni van 16:00 tot 17:00 uurVrijdag 28 juni van 16:00 tot 17:00 uur
Woensdag 3 juli van 15:00 tot 16:00 uurWoensdag 3 juli van 15:00 tot 16:00 uur

Update kunstgrasactie:Update kunstgrasactie:
het begin is er!het begin is er!
Op het familietoernooi werden goede zaken gedaan,Op het familietoernooi werden goede zaken gedaan,
want er werden maar liefst 3 obligaties aangeschaftwant er werden maar liefst 3 obligaties aangeschaft
van 1050 euro! De teller staat nu op 10.000 euro envan 1050 euro! De teller staat nu op 10.000 euro en

Belangrijke eventsBelangrijke events

FUNKEYstart in september op deFUNKEYstart in september op de
vrijdagvrijdag, omdat op de woensdag het, omdat op de woensdag het
veld optimaal wordt gebruikt en erveld optimaal wordt gebruikt en er
geen trainers zijn.geen trainers zijn.
inschrijven via tc@hckrommerijn.nlinschrijven via tc@hckrommerijn.nl

InstuiftrainingenInstuiftrainingen
vrijdag 28 juni 16:00-17:00vrijdag 28 juni 16:00-17:00
woensdag 3 juli 15:00-16:00woensdag 3 juli 15:00-16:00

ALVALV
dinsdag 16 juli om 20:00dinsdag 16 juli om 20:00

Startdag HC Kromme RijnStartdag HC Kromme Rijn
zondag 1 sept 10-12 uurzondag 1 sept 10-12 uur

UitgelichtUitgelicht
Clubtenue besteld enClubtenue besteld en
factuur volgt per mailfactuur volgt per mail
Iedereen bedankt voor het passen enIedereen bedankt voor het passen en
alle tenues zijn inmiddels besteld.alle tenues zijn inmiddels besteld.
Deze kunnen worden opgehaald opDeze kunnen worden opgehaald op
de startdag 1 september a.s. Dede startdag 1 september a.s. De
factuur voor de betaling van hetfactuur voor de betaling van het
tenue word je vóór de zomervakantietenue word je vóór de zomervakantie
toegestuurd. Graag snel het bedragtoegestuurd. Graag snel het bedrag
overmaken, de clubkleding wordenovermaken, de clubkleding worden
alleen uitgegeven als de betalingalleen uitgegeven als de betaling
ontvangen is. Bij de betaling graagontvangen is. Bij de betaling graag
uw factuurnummer vermelden.uw factuurnummer vermelden.

Communicatie zoektCommunicatie zoekt
versterkingversterking
Wij zijn nog op zoek naar een leukeWij zijn nog op zoek naar een leuke
vrijwilliger voor onze communicatievrijwilliger voor onze communicatie
commissie! Meld je aan en stuur eencommissie! Meld je aan en stuur een
mail naar info@hckrommerijn.mail naar info@hckrommerijn.

Dinsdag 16 juli eersteDinsdag 16 juli eerste
ALVALV
Op dinsdag 16 juli is onze eersteOp dinsdag 16 juli is onze eerste
echte ALV. De agenda wordt op ditechte ALV. De agenda wordt op dit
moment gemaakt en zal zsm op demoment gemaakt en zal zsm op de
website gepubliceerd worden.website gepubliceerd worden.

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...

Achttiende nieuwsbriefAchttiende nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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dat is een mooi begin, maar lang niet genoeg. Voordat is een mooi begin, maar lang niet genoeg. Voor
het aangaan van een lening voor een eigenhet aangaan van een lening voor een eigen
kunstgrasveld is minimaal 60.000 euro nodig. Eenkunstgrasveld is minimaal 60.000 euro nodig. Een
oproep aan iedereen om nog voor de zomeroproep aan iedereen om nog voor de zomer
kunstgras-meters of obligaties te kopen en hunkunstgras-meters of obligaties te kopen en hun
familie, vrienden en kennisen te activeren om datfamilie, vrienden en kennisen te activeren om dat
ook te doen.ook te doen.
De eerste trekking van de loterij heeftDe eerste trekking van de loterij heeft
plaatsgevonden onder de trotse bezitters vanplaatsgevonden onder de trotse bezitters van
kunstgras. Er zijn 3 gratis bitjes op maat gewonnenkunstgras. Er zijn 3 gratis bitjes op maat gewonnen
door de familie Kops, familie Bosch (Gerco) endoor de familie Kops, familie Bosch (Gerco) en
familie van Petersen. familie van Petersen. 

Tot de volgende keer!Tot de volgende keer!
De communicatiecommissie:  Karin, Marieke en IngeDe communicatiecommissie:  Karin, Marieke 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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