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We maken kans op 

€ 25.000: 

stem op Ton als 

clubheld! 

Onze voorzitter Ton van Hekezen is genomineerd 

als clubheld. Als Ton clubheld wordt, wint de club 

€ 25.000! Het Algemeen Dagblad draagt sport in 

de regio een warm hart toe. Daarom organiseert 

de krant de verkiezing 'Clubhelden van de 

Amateursport'.  

Help mee en stem op Ton! 

   

Bardienst: leuk & 

gezellig  

Elk team verzorgt eens in de zoveel tijd een 

bardienst op zaterdag. De barcommissie verzoekt 

ouders per team om dit onderling te regelen. Het 

draaien van een bardienst is niet moeilijk en erg 

gezellig. Je ontvangt samen met een andere ouder 

 

Belangrijke events 
 

 
Competitie en trainingen 

april/mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 op "Afmelden".  
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de thuisspelende teams en hun gasten, verzorgt 

de limonade voor na de wedstrijd en serveert 

vooral veel koffie! 

 

Lenteschoonmaak 

rondom het 

clubhuis 

Op  woensdag 15 april van 15:00 uur tot 

schermering organiseert de Buitencomissie een 

lenteschoonmaakdag. Wat gaan we doen? Terras 

schoonmaken, zwerfvuil opruimen, snoeien, 

paden zichtbaar maken en de steile zijde van het 

talud inplanten. Iedereen krijgt een hapje en een 

sapje tijdens de klus. Doe je mee? Meld je dan 

aan bij Marjolijn Bungenberg, via tel. 06 - 444 35 

385. Neem je eigen spade, hark, handschepje en 

handschoenen mee. 

 

Kluscie. zoekt 

klussers voor 

clubhuis 

Op zaterdag 21 maart werd er geklust tijdens 

NLdoet. Er is vooral veel geschilderd. De 

Kluscommissie zoekt nog enthousiaste klussers 

voor het voortzetten van de klus, want het 

clubhuis is nog niet klaar. Wil je helpen? Meld je 

aan via e-mail. 

 

 

 

Nieuwe aanmeldingen blijven welkom: Stuur 

deze email door. 

  

 Instellingen aanpassen 

Afmelden 

 

 

Email: info@hckrommerijn.nl, 

web: hckrommerijn.nl  
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Heb je leuke 

foto's? Stuur ze in! 

Heb je leuke foto's die je wilt delen via de website 

of facebook-pagina van de club? Stuur ze naar 

foto@hckrommerijn.nl. Je foto's komen dan 

terecht bij de communicatiecommissie. De 

commissie checkt voor gebruik van de foto's of er 

leden op staan die geen toestemming hebben 

gegeven voor publicatie en/of voorziet de foto van 

een begeleidende tekst of achtergrondinfo. 

 

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! 

 

Jeugdcommissie 

zoekt leden 

Ben je jeugdlid en wil je meedenken en 

meewerken aan een jeugdfeest op de club en 

andere activiteiten? Meld je aan via e-mail. 

 

Opzeggen voor 1 
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mei  

Wil je je lidmaatschap bij de club opzeggen? 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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