
NIEUWSBRIEF  

Ledengroei 

Onze club groeit gestaag. Steeds 
meer enthousiaste sporters weten 
ons te vinden.  

Sinds de start van het nieuwe 
seizoen op 1 juni 2014 zijn er per 
saldo 36 nieuwe leden bijgeko-
men. Binnenkort kunnen we ons 
350e lid ontvangen. Daar willen we 
wel even bij stil staan. Op welke 
manier we dit doen,  dokteren we 
op dit moment uit.  

“ 

Het komt nog wel eens voor dat ouders verbaasd zijn dat ze 
zijn ingedeeld voor een bardienst. Het is dan ook goed te we-
ten dat je als ouder/ verzorger circa 2 keer per seizoen wordt 
ingedeeld voor een bardienst (rondom de wedstrijd van je 
kind). Dat is een gewoonte bij hockey en dus ook bij onze 
club. Het is goed om binnen het team afspraken te maken 
over verschillende taken die gedaan moeten worden voor het 
hockeyplezier van de kinderen. De bardiensten horen daar 
ook bij en die worden door de commissie verdeeld. Mocht je 
niet kunnen dan is het vast mogelijk onderling te ruilen met 
andere ‘teamouders’.  

De barcommissie  deelt de diensten in en zorgt dat duidelijk is 
wat er  wordt verwacht van een bardienst. Iedere zaterdag 
wordt een clubhost/bestuursdienst ingedeeld als vraagbaak 
voor ouders, leden, gasten en scheidsrechters. Ouders/leden 
die al even wat langer binnen de club aanwezig zijn, worden 
benaderd voor deze dienst.  

 

Herfstvakantie 

Geen wedstrijden & trainingen 

Het was gewoon zomer op zaterdag; dierendag. De uitstalling van Intersport 
op het terras en de Meet en Greet met de nieuwe leden maakten het een 
extra gezellige dag op de club.  

Maar de herfst is toch echt begonnen! Over een week is het dan ook herfst-
vakantie en de  komende 2 weekenden zijn er in principe geen wedstrijden. 
In de herfstvakantie trainen we niet, tenzij je als team andere afspraken 
hierover maakt met de trainer.  

Op zaterdag 25 oktober krijgt de competitie een vervolg. Deels vindt er een 
herindeling plaats. De coaches of de TC informeren de teams hierover.  

Hockeyclub Emmen   8 oktober 2014 

Mosselavond                                                                       22 november  

Vorig jaar was de mosselavond een doorslaand succes met bijna 100 aanmeldingen. Dit succes 
was mede te danken aan de band en koks. De activiteitencommissie heeft zowel de band als de 
koks weer weten te strikken voor de mosselavond 2014! Dat belooft dus weer een culinaire, swin-
gende en gezellige avond te worden.  

Houd zaterdagavond 22 november maar alvast vrij in je agenda!  



Spooktocht F – C Jeugd                                                                 

De activiteitencommissie bereidt weer met veel enthousiasme een super span-
nende spooktocht voor. Op 31 oktober kan de F t/m C jeugd weer plezierig grieze-
len van 19.00-21.00 uur. Zet deze datum maar alvast in de agenda’s! 

 

Halloweenfeest B – A Jeugd  

Het Halloweenfeest voor de B-A jeugd volgt daarna van 21.00-00.00 uur. 

Houd de publicatieborden in het clubhuis in de gaten; de activitei-
tencommissie zal daar de uitgebreide informatie over deze avond 
ophangen.  

Alles netjes, wel 
zo prettig! 
Het laatst spelende team op  
zaterdag en zondag zorgt dat 
dug-outs, het terras, clubhuis 
en de kleedkamers veeg-
schoon worden achterlaten (en 
zorgt dat de resterende rommel 
in de afvalbakken wordt ge-
daan). Dan komen de gebrui-
kers de volgende dag op een 
schone club. Op zondag de 
senioren. Op maandag het 
Carmelcollege.  

Dit betekent ook dat het team 
dat op doordeweekse avonden 
als laatste traint de kleedka-
mers veegschoon achterlaten. 
We hebben de afspraak met 
het Carmelcollege dat zij van 
schone ruimten gebruik kunnen 
maken. Ook het Carmelcollege 
zorgt dat de ruimten op het 
einde van de schooldag  
schoon zijn voor onze trainin-
gen. Kelly Nobbe dweilt door 
de week dagelijks de ruimten 
en maakt de toiletten schoon. 
Zo zijn we met z’n allen verant-
woordelijk voor een nette om-
geving, wel zo prettig! 

Veegschoon achterlaten…  

Griezeltocht en Halloweenfeest  31 oktober  

Auto’s op de parkeerplaats  

Samen met de rugby- en honkbalclub hebben we afgesproken dat we 
de auto’s op de grote parkeerplaats parkeren. Er is dus een verbod op 
het parkeren bij het clubgebouw en we hebben ook afgesproken 
dat we elkaar er onderling op aanspreken als dit wordt overtreden.  

Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd, bijvoorbeeld als de bar- of materi-
aalcommissie veel spullen moet uitladen (de auto kan daarna weer op 
de parkeerplaats gezet worden). Keeperstassen en spoed zijn geen ex-
cuses, we willen een veilige omgeving voor iedereen creëren op het 
sportcomplex! 

Spullen in de kleedkamers 

Het komt regelmatig voor dat teams hun tassen en kleding kriskras door het club-

huis hebben liggen.  We hebben mooie kleedkamers die bedoeld zijn om je er te 

verkleden en je spullen te stallen. Dus hiermee een oproep om in het vervolg de 

kleedkamers te gebruiken voor het ‘parkeren’ van je spullen. In overleg met de 

trainers en coaches kan gezorgd worden voor een veilige plek voor het opbergen 

van waardevolle spullen. 


