
18 juli: gemeente laat18 juli: gemeente laat
ons niet sti(c)kken!ons niet sti(c)kken!
Op donderdagavond 18 juli is de laatsteOp donderdagavond 18 juli is de laatste
gemeenteraadsvergadering voor de zomervakantie.gemeenteraadsvergadering voor de zomervakantie.
Deze bijeenkomst willen we aangrijpen om ons teDeze bijeenkomst willen we aangrijpen om ons te
laten horen. Iedereen is iedereen positief over delaten horen. Iedereen is iedereen positief over de
hockeyclub, maar een kunstgrasveld is nodig enhockeyclub, maar een kunstgrasveld is nodig en
daarvoor is de steun van de gemeente in de vorm vandaarvoor is de steun van de gemeente in de vorm van
een garantstelling essentieel. We willen iedereeneen garantstelling essentieel. We willen iedereen
vragen om deze avond om 18:30 naar hetvragen om deze avond om 18:30 naar het
gemeentehuis te komen (met stick en ingemeentehuis te komen (met stick en in
sportkleding). Komt allen!sportkleding). Komt allen!

Startdag 1 sept: nieuweStartdag 1 sept: nieuwe
clubtenueclubtenue
Op zondag 1 september van 10:00-12:00 organiserenOp zondag 1 september van 10:00-12:00 organiseren
we de startdag van het nieuwe seizoen. Op deze dagwe de startdag van het nieuwe seizoen. Op deze dag
kun je niet alleen het tenue ophalen,  maar vind jekun je niet alleen het tenue ophalen,  maar vind je
ook Sunny Camp voor aanschaf vanook Sunny Camp voor aanschaf van
scheenbeschermers, sokken, ballen en/ofscheenbeschermers, sokken, ballen en/of
hockeystick. Op de startdag worden ook alle teams inhockeystick. Op de startdag worden ook alle teams in
het nieuwe tenue op de foto gezet. De foto's hangenhet nieuwe tenue op de foto gezet. De foto's hangen
we op in het clubhuis. we op in het clubhuis. Meer informatie staat op deMeer informatie staat op de
websitewebsite..

Een goed bitje = mustEen goed bitje = must
Ook is er de mogelijkheid om bitjes te happenOok is er de mogelijkheid om bitjes te happen
en meer informatie staat hierover op deen meer informatie staat hierover op de
website. Voor bitjes happen graag je vanwebsite. Voor bitjes happen graag 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 en volg de en volg de
stappen. Graag voor 1 augustus aanmelden.stappen. Graag voor 1 augustus aanmelden.
Lees meer.Lees meer.

Info jeugdcompetitie onlineInfo jeugdcompetitie online
Op de website hebben we een speciale webpaginaOp de website hebben we een speciale webpagina
gemaakt met allerlei informatie omtrent degemaakt met allerlei informatie omtrent de
jeugdcompetitie, training geven en een handigejeugdcompetitie, training geven en een handige
Excelsheet voor oudercoaches om taken te verdelen.Excelsheet voor oudercoaches om taken te verdelen.
Kijk bij nieuws -> actueel voor alle informatieKijk bij nieuws -> actueel voor alle informatie..
Mochten er nog zaken ontbreken, laat het ons weten.Mochten er nog zaken ontbreken, laat het ons weten.

TrainingsschemaTrainingsschema

Belangrijke eventsBelangrijke events

FUNKEYstart in september op deFUNKEYstart in september op de
vrijdag om 16:00. Meld je aan viavrijdag om 16:00. Meld je aan via
info@hckrommerijn.nlinfo@hckrommerijn.nl

ALVALV
dinsdag 16 juli om 20:30dinsdag 16 juli om 20:30

AanwezigAanwezig
gemeenteraadvergaderinggemeenteraadvergadering
donderdag 18 juli om 18:30donderdag 18 juli om 18:30

Startdag HC Kromme RijnStartdag HC Kromme Rijn
zondag 1 sept 10-12 uur op clubhuiszondag 1 sept 10-12 uur op clubhuis

Start trainingenStart trainingen
vanaf dinsdag 3 septembervanaf dinsdag 3 september

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.

Reminder: dinsdag 16 juliReminder: dinsdag 16 juli
eerste ALVeerste ALV
Op dinsdag 16 juli is onze eersteOp dinsdag 16 juli is onze eerste
echte ALV. De agenda staat online.echte ALV. De agenda staat online.

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...

Negentiende nieuwsbriefNegentiende nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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Het trainingsschema staat onlineHet trainingsschema staat online. Kijk voor de. Kijk voor de
trainingstijden van je kind op de website of log in optrainingstijden van je kind op de website of log in op
de website. Het inloggen op de website gaat middelsde website. Het inloggen op de website gaat middels
de inloggegevens, die je heb ontvangen. Als jede inloggegevens, die je heb ontvangen. Als je
ingelogd bent, kun je heel makkelijk alle gegevensingelogd bent, kun je heel makkelijk alle gegevens
bekijken betreffende je teamgenoten, oudercoaches,bekijken betreffende je teamgenoten, oudercoaches,
trainingen en trainers. Probeer het eens uit!trainingen en trainers. Probeer het eens uit!
Voor de oudere teams (C, D en E 8-tal) willen we hetVoor de oudere teams (C, D en E 8-tal) willen we het
liefst toch 2x trainen op advies van o.a. deliefst toch 2x trainen op advies van o.a. de
hockeybond, zodat deze teams snel de 'achterstand'hockeybond, zodat deze teams snel de 'achterstand'
(minder lang ervaring met hockey) inhalen. We doen(minder lang ervaring met hockey) inhalen. We doen
dit in overleg met ouders met het doel onze teams zodit in overleg met ouders met het doel onze teams zo
goed mogelijk voor te bereiden op degoed mogelijk voor te bereiden op de
jeugdcompetitie.jeugdcompetitie.
  

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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