
    

NIEUWSBRIEF    
 Hockeyclub Emmen           Januari 2016. 
Het is al even een weer een tijdje geleden dat er een nieuwsbrief is verschenen. Dit zal in de toekomst weer 
regelmatig plaatsvinden. Er zijn altijd veel nieuwtjes en feiten te melden. 
In deze nieuwsbrief willen we eerst maar even twee belangrijke zaken melden.  

 
Algemene Ledenvergadering d.d. 16 februari.  
Op 16 februari 2016 organiseren wij de eerste Algemene Ledenvergadering van 2016. 
De vergadering zal gehouden worden in Wereldrestaurant Puur aan de Westerstraat 
212 te Emmen. Zaal is open vanaf 19:00 uur en de vergadering start om 19:30 uur. 

 
Deze locatie is gekozen omdat wij tijdens de vergadering een kort bezoekje gaan 
brengen aan Intersport. De reden van dit bezoek zal tijdens de vergadering worden 
toegelicht. 
In de vergadering komen onder andere de volgende zaken aan de orde: contributie structuur (geen verhoging!), 
sponsoring, lustrum, prestaties. De agenda volgt later. 
Een heel belangrijk onderdeel van de vergadering zullen de jaarrekeningen zijn en de begroting 2015-2016. Ten 
aanzien van de jaarrekeningen zullen tijdens de vergadering vereenvoudigde exemplaren beschikbaar zijn. Mocht 
u meer belangstelling hebben dan kun u dat kenbaar maken via het volgende mailadres: 
secretariaat@hockeyclub-emmen.nl. Wij zullen dan een week voor de vergadering de jaarrekeningen per mail 
toesturen. 
Wij hopen dat veel leden op de vergadering aanwezig zullen zijn. Vriendelijk verzoeken wij om even een bericht te 
sturen als u van plan bent te komen. Dit kan via mail aan secretariaat.  
 
 

 
  Lustrum 2016! 

Over ruim 8 maanden is het zover, dan bestaat de club 60 jaar.                                          
Op 27 augustus 2016 zal het gevierd worden. Het programma 
van die dag zal in hoofdlijnen bestaan uit een 
reünistentoernooi, demonstratiewedstrijd, receptie, diner en 
feestavond.  

We hopen natuurlijk op een grote opkomst van vele oud-leden (en familie), leden vanuit de begin jaren maar ook 
leden die vorig seizoen zijn gestopt.  
De lustrumcommissie is de afgelopen maanden al regelmatig bij elkaar geweest om de ideeën uit te werken. 
Verder is (en wordt) getracht zoveel mogelijk oud-leden te vinden. In januari zal een pre-uitnodiging verstuurd 
worden. We hopen op veel pre-aanmeldingen zodat er concreter zicht komt op de belangstelling. 
Om het toernooi in goede banen te leiden zijn de nodige vrijwilligers nodig. Binnenkort zullen daarom een aantal 
commissies worden uitgenodigd voor een informatieavond (in de 2e helft van januari). De lustrumcommissie 
schets dan haar plannen en de commissies zullen gevraagd worden welke bijdrage zij kunnen leveren. 
De komende maanden kunnen de leden/ouders al wat gaan merken van het lustrum. Het plan is namelijk om 
enkele pre-lustrum activiteiten te organiseren in de aanloop naar het lustrumweekend. Het blijft nog even een 
verrassing welke activiteiten dit gaan worden. Wordt vervolgd! 
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