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Wervingsactie vrijwilligers
Een kleine groep vrijwilligers heeft afgelopen week een start gemaakt met het bellen
van leden/ouders op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er vonden leuke gesprekken
plaats waarbij velen zich bewust zijn van de rol van vrijwilligers voor onze club. Er
zijn best mensen bereid gevonden wat voor de club te doen. Bijna iedereen wil incidenteel zich inzetten voor de club. Gelukkig zijn er ook enkelen enthousiast om op
structurele basis werkzaamheden op te pakken. We zijn als bestuur natuurlijk heel
blij met het resultaat tot nu toe. Nog niet iedereen is gebeld en we hebben nog meer
structurele hulp nodig! Dus ben je nog niet gebeld, dan kun je misschien alvast over
onze vraag nadenken. Zou jij ook wel enkele uurtjes de telefoon willen pakken om
bij deze actie te helpen, dan kun je dat aangeven via secretariaat@hockeyclubemmen.nl Altijd welkom!

Kampioen!
Meisjes B2 nummer 1
Zaterdag 25 april zijn meisjes
B2 kampioen geworden. Een
mooie teamprestatie! Gefeliciteerd meiden!

Geen trainingen
In de Meivakantie (2 mei t/m
10 mei) zijn er geen trainingen, mits het team samen
met de trainer iets anders
afspreekt.

Clinic voor Dames 1 en meisjes A en B
Op 15 mei organiseren we een clinic voor de dames en meiden van A en B Spelers
van GHBS verzorgen deze speciale training. De heren en jongens hebben deze
clinic al eerder gehad. De TC hoopt hiermee het hockeyniveau van deze teams een
frisse impuls te geven. We wensen de deelnemers veel plezier!

Ook tijdens het lange Hemelvaartweeekend: donderdag
14 mei en vrijdag 15 mei en
op 2e pinksterdag 25 mei.
zullen de velden leeg blijven.

Samenloop voor Hoop
Je hebt er vast al van gehoord: in samenwerking met KWF wordt er een Samenloop voor Hoop op 6 en 7 juni georganiseerd in Emmen. Vanuit onze club gaan ook teams in estafette 24 uren wandelen om sponsorgelden te verzamelen voor
de ziekte kanker. Wil jij mee doen of heb je een team gevormd: geef je tot dit weekend op bij ons secretariaat!

Familietoernooi
Zondag 28 juni
Het familietoernooi is elk jaar de afsluiting van het hockeyseizoen.
Traditiegetrouw doen er allerlei teams mee; families, bestaande teams met vrienden, oud-leden, etc. Ieder
team speelt in een eigen ludieke outfit en bestaat uit hockeyer en niet-hockeyers van allerlei leeftijden. Er
zijn verschillende prijzen te winnen, zoals voor de meest originele teampresentatie. Ook zullen er enkele vrijwilligers in het zonnetje worden gezet, die afgelopen seizoen een bijzonder bijdrage aan ons hockeyplezier
hebben geleverd. Trek de stoute schoenen aan en vorm een gezellig team: welkom!

Selectie teams volgend seizoen

Shirt Sponsoren

De TC gaat weer aan de slag met een nieuwe teamindeling voor het seizoen
2015/2016. De teamindeling is ieder jaar weer een lastige puzzel voor deze commissie. Ze proberen de jongste jeugd, junioren en senioren binnen onze vereniging op eigen niveau en binnen een juiste competitie te laten hockeyen. De TC
weegt daarbij de belangen van alle teams en spelers mee. Voor het bepalen van
de selecties hebben we, op basis van eerdere ervaringen, ons selectiebeleid vastgesteld.

blijven!

Het beleid is dat we eerst indelen op leeftijd en daarna, daar waar nodig is, schuiven binnen de leeftijdsgrenzen. Wanneer die stap is gezet, schuiven we indien
nodig en bij hoge uitzondering over leeftijdslijnen heen. Bij de jongste jeugd vindt
er in principe geen selectie plaats op basis van niveau. Voor het langer laten blijven (of terug plaatsen) in een leeftijdscategorie heeft de bond strenge regels opgesteld. Hiervoor dienen we dispensatie aan te vragen. Het krijgen van dispensatie is erg lastig en voor onze club bijna onmogelijk.

Er is goed nieuws te melden over
onze shirt sponsoren want ze zijn
bereid gevonden zich opnieuw 3
jaar te binden aan onze club en
ons hockeyplezier te ondersteunen! Daarmee kunnen we de komende jaren onze mooie shirts
blijven gebruiken

Bij het indelen worden we geholpen door ons ledensysteem Lisa. Ook winnen we
vanaf de D leeftijd door middel van TIPS (een kwaliteitsscan van alle spelers) informatie in bij alle trainers, teammanagers en coaches.
Op 14 juni, voor de laatste trainingen op 19 juni, worden de teams voor het volgend seizoen bekend gemaakt. Daarna zal de TC indien gewenst een toelichting
geven.

Jeugdkamp
27 en 28 juni
De jeugd gaat weer samen een leuk
weekend doorbrengen. Om dit kamp
tot een succes te maken, zijn we op
zoek naar enthousiaste jeugdspelers
en ouders die mee willen helpen.
Geef je op bij de activiteitencommissie!. Het is altijd gezellig!

Geen lid meer het komende
jaar?
Ga je studeren, verhuizen of ga je
iets anders leuks doen aan het eind
van dit seizoen?

En wil je je dus afmelden? Doe dat
dan VOOR 1 MEI a.s.! Dan voorkom
je dat je de helft van de contributie
moet betalen!
Afmelden voor 1 mei is nodig, zodat
de TC tijdig de nieuwe teams kan
bepalen op basis van de leden die
per 1 september aan het nieuwe seizoen willen beginnen.

ALV, nieuwe voorzitter
Het is nog maar even geleden dat we een succesvolle ALV hielden met de vaststelling van nieuwe statuten
(welke binnenkort formeel op de site beschikbaar zullen komen, nadat bij de notaris de ondertekening heeft
plaatsgevonden).
De volgende staat al gepland, op woensdag 17 juni 2015. Dan zijn we weer te gast bij een van onze sponsoren
(het blijft nog even een verrassing bij wie).
Het bestuur is blij dat ze een ouder bereid hebben gevonden om de functie van voorzitter over te nemen. Harm
Jan van Duyn treedt na 4 jaar af als voorzitter. Pieter Dassen wil het stokje overnemen. Tijdens de ALV op 17
juni is het aan de ALV om hem formeel te benoemen als voorzitter. Intussen schuift hij aan bij bestuursvergaderingen en wil hij wat meer weten wat er speelt binnen de club door aan te schuiven bij andere overleggen zoals
de coachavond. Na de formele aanstelling op de ALV zal Pieter zich voorstellen aan de leden en ouders.

350 leden
Enkele weken geleden hebben we op een zaterdag stil gestaan bij
het feit dat we 350 leden hebben. Een mooi resultaat van de inzet
van alle vrijwilligers! Blijkbaar doen we het goed samen, zodat kinderen (en volwassenen) het leuk vinden bij ons te komen hockeyen.
In Stick Together kun je binnenkort lezen wie het 350e lid is geworden!

