
Nieuwsbrief	  19	  februari	  2015	  
	  
	  
I.v.m.	  computerproblemen	  bij	  de	  redactie	  ziet	  deze	  1e	  nieuwsbrief	  van	  2015	  er	  wat	  ‘platter’	  	  
uit	  dan	  we	  sinds	  kort	  gewend	  zijn.	  De	  volgende	  nieuwsbrief	  zal	  er	  weer	  mooi	  opgemaakt	  
uitzien	  is	  de	  verwachting.	  	  
	  
	  
Het	  is	  al	  weer	  even	  geleden	  maar	  het	  is	  toch	  wel	  noemenswaardig	  in	  deze	  1e	  nieuwsbrief	  
van	  2015,	  dat	  onze	  nieuwjaarsborrel	  weer	  goed	  bezocht	  was.	  Met	  ruim	  100	  aanwezigen	  
was	  het	  weer	  een	  mooie	  start	  van	  een	  nieuw	  hockey	  jaar.	  De	  jeugd	  vermaakte	  zich	  prima	  
op	  de	  ijsbaan	  en	  de	  rest	  genoot	  van	  een	  hapje	  en	  een	  drankje.	  	  
We	  staan	  voor	  een	  jaar	  met	  verschillende	  uitdagingen:	  verdere	  versterking	  van	  ons	  
technische	  beleid	  en	  ons	  trainerscorps,	  	  aandacht	  voor	  een	  veilig	  sportklimaat,	  we	  
blijven	  bezig	  met	  Funkey	  op	  scholen	  in	  Zuid-‐Oost	  Drenthe,	  expliciete	  aandacht	  voor	  
(nieuwe)	  vrijwilligers,	  wisseling	  van	  het	  dagelijks	  bestuur,	  overdracht	  eigendom	  
kleedkamers	  naar	  de	  club	  (zie	  hierna),	  nieuwe	  statuten	  en	  verdere	  samenwerking	  met	  
honkbal/rugby,	  scholen	  en	  anderen.	  Weer	  genoeg	  uitdagingen	  dus	  komend	  jaar!	  
	  
	  
Brief	  gemeente	  Emmen	  
We	  zijn	  als	  club	  verrast	  door	  een	  brief	  van	  de	  gemeente	  die	  op	  19	  december	  j.l.	  op	  onze	  
deurmat	  viel.	  Daarin	  werd	  aangegeven	  dat	  we	  per	  1-‐1-‐2015	  alle	  onderhoud	  aan	  onze	  
kleedkamers	  zelf	  moesten	  gaan	  doen.	  En	  dat	  de	  kleedkamers	  in	  de	  loop	  van	  2015	  
overgedragen	  zouden	  worden	  aan	  ons	  als	  club.	  	  
Samen	  met	  een	  aantal	  andere	  verenigingen,	  waaronder	  ook	  onze	  buren	  honkbal	  en	  
rugby,	  hebben	  we	  de	  gemeenteraad	  laten	  weten	  dat	  we	  niet	  blij	  zijn	  met	  het	  feit	  dat	  wij	  
zo	  kort	  van	  te	  voeren	  zijn	  geïnformeerd.	  Inmiddels	  is	  besloten	  door	  de	  gemeente	  dat	  
e.e.a.	  een	  halfjaar	  is	  uitgesteld	  zodat	  het	  in	  ieder	  geval	  beter	  past	  bij	  ons	  begrotingsjaar.	  
De	  verenigingen	  beraden	  zich.	  
	  
	  
ALV	  
De	  ALV	  die	  voor	  23	  januari	  was	  gepland	  moest	  helaas	  verplaatst	  worden.	  De	  jaarcijfers	  
die	  door	  onze	  externe	  boekhouder	  worden	  opmaakt	  waren	  nog	  niet	  helemaal	  gereed.	  Op	  
18	  maart	  staat	  opnieuw	  de	  ALV	  gepland	  in	  de	  verwachting	  dat	  dat	  wel	  gaat	  lukken.	  Net	  
als	  gepland	  was	  voor	  23	  januari	  zal	  ook	  18	  maart	  Broekhuis	  ons	  ontvangen	  in	  hun	  
showroom.	  Naast	  het	  officiële	  gedeelte	  met	  aandacht	  voor	  de	  nieuwe	  statuten,	  de	  cijfers	  
en	  de	  voornemens	  van	  het	  bestuur,	  zal	  Broekhuis	  e.e.a.	  vertellen	  en	  laten	  zien.	  
Je	  moet	  je	  wel	  even	  aanmelden	  via	  secretariaat@hockeyclub-‐emmen.nl.	  
In	  verband	  met	  het	  vaststellen	  van	  de	  nieuwe	  statuten	  is	  2/3	  van	  de	  leden	  nodig	  voor	  de	  
stemming	  over	  de	  statuten.	  Mocht	  je	  niet	  kunnen	  maar	  wel	  je	  stemrecht	  willen	  
gebruiken	  via	  een	  machtiging,	  geef	  dat	  dan	  ook	  alsjeblieft	  aan.	  Dan	  krijg	  je	  die	  per	  
omgaan	  toegestuurd.	  Bij	  te	  weinig	  leden	  moeten	  een	  nieuwe	  vergadering	  uitschrijven.	  
Dat	  willen	  we	  voorkomen.	  
De	  nieuwe	  statuten	  komen	  binnenkort	  op	  de	  website	  te	  staan.	  
	  
	  
	  



Vrijwilligers	  
De	  werving	  aan	  vrijwilligers	  blijft	  een	  continu	  vraagstuk.	  De	  club	  doet	  mee	  met	  een	  actie	  
met	  andere	  clubs	  om	  vrijwilligers	  te	  werven.	  Inmiddels	  zijn	  alle	  vacatures	  
geïnventariseerd.	  Vervolgens	  is	  het	  de	  uitdaging	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  te	  benaderen.	  
In	  april	  zal	  er	  een	  bel-‐actie	  gaan	  plaatsvinden.	  Ook	  daarvoor	  zijn	  vrijwilligers	  nodig.	  
Ouders	  en	  leden	  die	  willen	  helpen	  met	  bellen	  kunnen	  zich	  aanmelden	  door	  een	  mail	  te	  
sturen	  naar	  secretaris@hockeyclub-‐emmen.nl.	  
	  
	  
Zaaltoernooitje	  F-‐jeugd	  
Dit	  zaalseizoen	  was	  de	  hockeybond	  niet	  instaat	  voldoende	  zaalruimte	  te	  regelen	  om	  een	  
competitie	  te	  organiseren	  voor	  de	  F-‐jeugd.	  Daarom	  heeft	  de	  club	  zelf	  iets	  georganiseerd.	  
Op	  21	  februari	  zal	  van	  10.00-‐14.00	  uur	  een	  F-‐toernooi	  gehouden	  worden	  in	  de	  Bargeres.	  
Naast	  Emmense	  teams	  zullen	  er	  ook	  teams	  van	  andere	  clubs	  zijn.	  Een	  mooi	  initiatief	  van	  
onze	  TC!	  De	  Barcommissie	  zorgt	  weer	  voor	  de	  bezetting	  van	  de	  bar.	  
	  
	  
Zaalseizoen	  ten	  einde	  
De	  zaalperiode	  is	  bijna	  voorbij.	  We	  hebben	  zeker	  3	  kampioenen;	  MC1,	  MB1	  en	  JA1.	  
Gefeliciteerd	  allemaal!	  Een	  mooie	  prestatie!	  
Na	  de	  voorjaarsvakantie	  gaan	  we	  weer	  het	  veld	  op.	  In	  het	  weekend	  van	  7-‐8	  maart	  begint	  
de	  2e	  helft	  van	  veldcompetitie.	  
Op	  zaterdag	  28	  februari	  a.s.	  wordt	  er	  op	  GHBS	  voor	  de	  E-‐jeugd	  (6	  en	  8-‐tallen)	  al	  een	  
toernooi	  georganiseerd	  als	  start	  van	  de	  2e	  seizoenshelft	  op	  het	  veld.	  Onze	  
coaches/teammanagers	  zijn	  op	  de	  hoogte	  gesteld.	  
	  
	  
Training	  Hattem	  H1	  
Op	  vrijdag	  20	  februari	  ontvangen	  we	  het	  1e	  herenteam	  van	  Hattem	  op	  ons	  veld	  voor	  een	  
training	  van	  2	  uur.	  Leuk	  dat	  ze	  bij	  ons	  een	  kleine	  trainingsstage	  willen	  houden.	  Ze	  
worden	  gastvrij	  ontvangen	  door	  ons	  Barcommissie.	  
	  
	  
Inzet	  Buurtsupport	  
Onze	  vereniging	  heeft	  afspraken	  gemaakt	  met	  Buurtsupport	  om	  de	  velden	  de	  vegen,	  op	  
te	  ruimen	  rondom	  de	  velden	  (incl.	  klein	  groen	  onderhoud)	  en	  ons	  clubhuis	  en	  
kleedkamers	  regelmatig	  schoon	  te	  maken.	  	  
Buurtsupport	  is	  het	  platform	  voor	  sociale	  activering	  en	  leefbaarheid	  in	  dorpen	  en	  
wijken.	  Het	  is	  een	  maatschappelijke	  organisatie	  die	  opdrachten	  uitvoert	  met	  een	  sociale	  
doelstelling.	  Buurtsupport	  ondersteunt	  gemeenten,	  UWV	  werkbedrijven	  en	  andere	  
maatschappelijke	  organisaties	  bij	  de	  sociale	  activering	  van	  hun	  cliënten.	  	  De	  mensen	  van	  
Buurtsupport	  komen	  lastig	  aan	  een	  reguliere	  baan.	  	  Door	  onder	  meer	  bij	  onze	  vereniging	  
aan	  het	  werk	  te	  zijn,	  verrichten	  deze	  mensen	  een	  zinvolle	  bijdrage.	  Het	  bestuur	  vindt	  het	  
belangrijk	  om	  ook	  hiermee	  de	  maatschappelijke	  verantwoordelijkheid	  te	  tonen	  van	  onze	  
vereniging.	  
	  
	  
	  
	  



Clubhoodie	  
Hij	  is	  er	  dan,	  onze	  nieuwe	  clubhoodie.	  Te	  koop	  bij	  Intersport	  in	  Emmen.	  In	  de	  kleur	  
zwart.	  Met	  gele	  opdruk	  ‘Hockeyclub	  Emmen’.	  Een	  hele	  maatboog	  ligt	  op	  voorraad.	  De	  
hoodie	  wordt	  terplekke	  bedrukt.	  Prijzen	  zijn	  24,95euro	  voor	  een	  junior	  en	  34,99euro	  
voor	  een	  senior.	  
Wil	  je	  je	  naam	  erop	  dan	  kan	  dat	  ook	  (voor	  een	  meerprijs),	  maar	  dan	  kost	  dat	  enkele	  
dagen.	  
Op	  	  de	  website	  bij	  nieuws	  zie	  je	  een	  foto	  zoals	  de	  hoodie	  bij	  Intersport	  in	  de	  winkel	  
hangt.	  
	  
	  
Samenloop	  voor	  Hoop	  
Op	  6-‐7	  juni	  2015	  is	  er	  een	  24	  uur	  estafettewandeling	  ‘Samenloop	  voor	  Hoop’.	  Emmen	  
loopt	  mee	  en	  staat	  stil	  bij	  kanker.	  Kijk	  hier	  voor	  meer	  informatie.	  Onze	  club	  doet	  ook	  
mee.	  Formeer	  een	  team	  	  van	  10-‐15	  personen,	  met	  teamgenoten,	  familie	  en/of	  vrienden.	  
Binnenkort	  volgt	  meer	  informatie	  hierover	  (via	  de	  website	  en	  in	  het	  clubhuis).	  
	  
	  
Lustrum	  2016	  
Volgend	  jaar	  zal	  op	  4	  september	  onze	  club	  60	  jaar	  bestaan.	  Dat	  wil	  het	  bestuur	  	  niet	  
zomaar	  voorbij	  laten	  gaan.	  De	  gedachte	  is	  om	  in	  het	  laatste	  weekend	  van	  augustus	  2016	  
een	  lustrum	  weekend	  te	  houden	  voor	  leden	  en	  oud-‐leden.	  Om	  dat	  weekend	  te	  
organiseren	  is	  een	  lustrum	  commissie	  nodig	  die	  tijdig	  voorbereidingen	  treft.	  Vooral	  ook	  
om	  te	  zorgen	  dat	  zoveel	  mogelijk	  oud-‐leden	  benaderd	  kunnen	  worden.	  
Het	  50	  jarig	  bestaan	  was	  een	  onvergetelijke	  happening.	  Het	  zou	  toch	  mooi	  zijn	  als	  het	  60	  
jarig	  bestaan	  ook	  in	  ons	  geheugen	  gegrift	  zal	  komen	  te	  staan.	  
Als	  er	  vrijwilligers	  zijn	  die	  mee	  willen	  helpen	  dit	  unieke	  evenement	  te	  organiseren	  dan	  
kunnen	  die	  zich	  melden	  door	  een	  mail	  te	  sturen	  naar	  secretaris@hockeyclub-‐emmen.nl.	  
	  
	  


