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Feestelijke 

opening 

kunstgras: 

zaterdag 7 maart 

2015  

Reserveer de datum en houd de website in de 

gaten voor informatie over het feestelijke 

programma.  

Jeugdleden kunnen deze dag deelnemen aan 

een hockeyclinic met Jaap Stockmann, 

Laurien Leuring en Nick Meijer. Ook is onze 

tenueleverancier Club Colors aanwezig om 

weggevaagde logo's op de rokjes ter plekke te 

herstellen. Wil je hiervan gebruikmaken? 

Denk dan aan een reserverokje om aan te 

trekken tijdens de clinic en de opening van 

het veld.  

 

Start competitie 

 

Belangrijke events 
 

 
Start competitie en trainingen: 1 

maart 

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 klikken 
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en trainingen 

Vanaf 1 maart start de competitie weer voor 

jong & oud. Er wordt dan ook weer getraind 

volgens het reguliere trainingsschema. 

 

Your Style voor 

teamsweaters 

etc. 

Your Style Borduurservice op de Voorstraat 

in Utrecht heeft een borduurlogo van HC 

Kromme Rijn beschikbaar. Dus wil je 

sweaters, vesten of andere kledingstukken 

voor je team bestellen? Doe dat dan bij Your 

Style. Het logo ligt klaar en dat maakt het 

makkelijker en goedkoper! 

 

Regels gebruik 

kunstgras 

De club hanteert regels voor het gebruik van 

het kunstgrasveld. Bekijk de regels op de 

website. 

 

Onderlinge 

wedstrijden 

Wil je het kunstgrasveld gebruiken buiten de 

competitiewedstrijden en reguliere 

op "Afmelden".  

  

  

 

Nieuwe aanmeldingen blijven welkom: Stuur deze 

email door. 

  

 Instellingen aanpassen 

Afmelden 

 

 

Email: info@hckrommerijn.nl, 

web: hckrommerijn.nl  
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trainingen om, bijvoorbeeld voor het 

organiseren van een oefenwedstrijd of het 

verschuiven van een training? Bespreek dit 

dan tijdig met de Technische Commissie via 

e-mail. Dit voorkomt dat het veld dubbel 

bezet is! 

 

Factuur tweede 

helft contributie 

In de maand maart kun je de factuur voor de 

tweede helft van de contributie van dit 

seizoen verwachten. Ook worden er nog 

verschillende facturen voor tenues verstuurd. 

Deze zijn wat vertraagd vanwege de drukte 

rondom de opening van het kunstgrasveld. 

 

Meld je aan voor 

NL Doet: 21 

maart 2015 

Op zaterdag 21 maart kun je je inzetten voor 

de club door deel te nemen aan NL Doet. 

Meld je hier aan en draag je steentje bij aan 

een opgefriste buitenruimte en een gezellig 

clubhuis! 

 

Opzeggen voor 1 

mei  

Wil je je lidmaatschap bij de club opzeggen? 

mailto:tc@hckrommerijn.nl?subject=Gebruik%20kunstgras%20voor%20wedstrijd%20of%20training
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Doe dat dan voor 1 mei 2015 via e-mail. Zo 

voorkom je dat je nog contributie moet 

betalen.  

  

Tot de volgende keer! 

De communicatiecommissie:  Christel, 

Tobias en Marieke 
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