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Feestelijke opening 

kunstgras: zaterdag 

7 maart 2015  

Alle leden, ouders van leden en alle mensen die 

betrokken zijn of zich betrokken voelen bij de club 

zijn van harte uitgenodigd voor de officiële 

opening van het kunstgrasveld van Stichting 

Kunstgras Accommodatie Tolhuislaan (SKAT) én 

van het hockeyseizoen. De feestelijkheden zullen 

plaatsvinden op zaterdag 7 maart 2015 vanaf 

14.00 uur. Lees meer op de website. 

 

Nieuwe leden   

In de afgelopen periode heeft Hockeyclub 

Kromme Rijn de volgende nieuwe leden 

verwelkomd: 

 

Michiel Krutzen            Trimhockey 

Loïs Iseger                       MF4 

Jip Sluijs                          JD1 

Annemoon Balemans MD2 

 

Hartelijk welkom nieuwe leden. Heel leuk dat 

 

Belangrijke events 
 

 
Feestelijke opening kunstgras en 

voorjaarsseizoen: 7 maart 2015 

NL Doet: 21 maart 2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Uitgelicht 

 

Volg ons op 

Twitter! 

Ben je een twitteraar? Volg ons dan via 

www.twitter.com/hckrommerijn. Met onze 

tweets informeren we je regelmatig (maar niet 

overvloedig!) over de club. 

 

Krijg je deze e-mail 

2 keer? 

Dan sta je 2 keer in ons bestand. Je kunt je 

eenvoudig afmelden door rechtsonder te 
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jullie ervoor hebben gekozen om lid te worden van 

HC Kromme Rijn, de snelst groeiende hockeyclub 

van Nederland! Wij wensen jullie een fijne tijd bij 

de club. 

 

Vacature: 

wedstrijdsecretaris 

De Technische commissie (TC) is dringend op 

zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris. Als 

wedstrijdsecretaris ben je rond de 

wedstrijden de contactpersoon met de KNHB en 

de andere clubs en coördineer je het invullen van 

de wedstrijdformulieren. De tijdsbesteding is 

ongeveer 1 uur per week. 

Meer informatie? Stuur een e-mail.   

 

Word lid van de 

jeugdcommissie! 

Hockeyclub Kromme Rijn bestaat voor het 

grootste deel uit jeugdleden. Reden genoeg om 

een jeugdcommissie, voor en door jeugdleden, in 

het leven te roepen. De jeugdcommissie denkt en 

doet mee, bijvoorbeeld wanneer het gaat over een 

feest speciaal voor de jeugdleden. Voor deze 

jeugdcommissie zoeken we niet alleen enkele 

jeugdleden, maar ook twee ouders voor de 

begeleiding. Wil je je inzetten voor gezelligheid en 

sportiviteit op de club en het belang van alle 

jeugdleden? Meld je dan hier aan voor de 

jeugdcommissie! 

 

klikken op "Afmelden".  

  

  

 

Nieuwe aanmeldingen blijven welkom: Stuur 

deze email door. 

  

 Instellingen aanpassen 

Afmelden 

 

 

Email: info@hckrommerijn.nl, 

web: hckrommerijn.nl  
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Als jeugdcommissielid kun je je direct laten zien 

en horen met de organisatie van het eerste 

jeugdfeest op de club, onder begeleiding van de 

feestcommissie. 

Wil je als jeugdlid of begeleidende ouder niet in de 

jeugdcommissie, maar wel helpen bij de 

organisatie van het jeugdfeest? Meld je dan bij de 

feestcommissie. 

 

NL Doet: 21 maart 

2015 

Op zaterdag 21 maart kun je je inzetten voor de 

club door deel te nemen aan NL Doet. Zet de 

datum alvast in je agenda. De activiteit die we dit 

jaar zullen oppakken op deze nationale 

vrijwilligersdag zullen we binnenkort bekend 

maken.   

  

Tot de volgende keer! 

De communicatiecommissie:  Christel, Tobias en 

Marieke 

  

 

 

Copyright © 2015 All rights reserved.  

Je ontvangt deze e-mail omdat je lid bent of omdat je zoon/dochter lid is van Hockeyclub Kromme Rijn.  

Hockeyclub Kromme Rijn Tolhuislaan 3c, Bunnik, Nederland Bunnik, UT 3981 HR Netherlands  

 

 

 

 

 

 

mailto:michieldenherder@gmail.com?subject=Organisatie%20jeugdfeest
mailto:michieldenherder@gmail.com?subject=Organisatie%20jeugdfeest
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=d648e4228ae201f1ff7ea0256&afl=1

