NIEUWSBRIEF
maart 2015

Hockeyclub Emmen

Gezocht: SUPPORT!
Heren 1 speelt
belangrijke wedstrijd
Heren 1 doet een oproep die we
natuurlijk graag ondersteunen:

Nieuwe statuten
Afgelopen woensdag waren we voor onze Algemene Ledenvergadering te gast bij
Broekhuis Emmen. Het was een historische ALV omdat we een stemming over nieuwe statuten op de agenda hadden staan. Daarvoor was het nodig dat meer dan
66% van de stemgerechtigde leden hun stem zouden uitbrengen. Dat is gelukt! We
hadden 70 stemmen nodig, 73 zijn uitgebracht. Unaniem vóór de nieuwe statuten.
De belangrijkste wijziging, die hiermee is vastgesteld, is het stemrecht voor alle leden. Op basis van de oude statuten was dat voorbehouden aan de leden van 16 jaar
en ouder. Nu zijn dus ook (de wettelijk vertegenwoordigers van) alle jeugdleden
stemgerechtigd. Niet meer dan normaal voor een club met vooral jeugdleden.

Wij heren 1 zoeken aansluiting
met de top 2 Hoogeveen en Assen. Daarbij hebben wij jouw
steun nodig. Schreeuw ons naar
de overwinning aankomende
zondag 29-3 thuis tegen Hoogeveen om 14.30. Daarnaast spelen
sommigen van jullie trainers/
coaches mee, bijvoorbeeld Gils en
Sam. Kom ons dus naar de over-

Binnenkort worden de statuten formeel gewijzigd bij de notaris.

Spelregel app
Het is nu mogelijk om op een makkelijk en leuke manier de hockeyspelregels beter te leren kennen.
Ga naar http://www.hockeywerkt.nl en laat je registreren, daarna kun je de app e-CampusCards downloaden. Nu is het mogelijk te oefenen met de spelregels. Werkt op een smartphone met Android, iOS of WindowsPhone. Veel (oefen)plezier!

Vossenjacht

11 april 16.00—17.00 uur
Door de activiteitencommissie
Voor alle kinderen van funky hockey, G -hockey, F -jeugd,
E -jeugd, D -jeugd tot C -jeugd
Op zaterdagmiddag gaan we weer gezellig en fanatiek met elkaar
op vossenjacht. De start is bij de ingang van de Grote Kerk in het
centrum van Emmen.
Je kunt je voor 5 april 2015 aanmelden via het mailadres
vossenjacht@hockeyclub-emmen.nl. Graag bij aanmelding je
naam en team vermelden.
We zijn ook op zoek naar helpers (volwassenen, A– en B– jeugd); vind je het leuk om een groep te begeleiden of om je incognito als vos door het centrum te bewegen? Geef je dan gauw op via bovenstaand mailadres, we zijn blij met alle hulp!

Ibiza feest
18 april
DJ
DENNIS HOEK
De 3 voorzitters

D & C Jeugd:

Samenwerking rugby, hockey en honk- & softbal
Naast de statutenwijziging en de financiën stond de samenwerking met onze buren, de honk– & softbal en rugby verenigingen op de agenda van de algemene
ledenvergadering. De drie besturen hebben besloten om samen met de leden te
verkennen wat de samenwerking kan opleveren (en dan meer dan het uitwisselen
van een tent en picknicktafel).
De bedoeling is om daarvoor dit jaar een aantal stappen te zetten. We krijgen
daarbij hulp van Danny Meuken, een adviseur met de nodige ervaring op dit gebied. Danny is ons via de gemeente Emmen beschikbaar gesteld, wat we erg op
prijs stellen.

19.00—21.00 uur

B+ Jeugd:
21.00—24.00 uur

Het eerste dat jullie gaan merken van dit initiatief is een enquête waarbij we jullie
medewerking vragen. Deze is voor ons als club van belang, als input van de leden
voor het nieuwe beleidsplan 2016-2019. Daarnaast verwachten we ook informatie
over de wensen en verwachtingen te verzamelen waarmee we de samenwerking
tussen de drie verenigingen verder kunnen vormgeven. Vervolgens zullen in juni
de leden van de drie clubs samenkomen om het eerst over de toekomst van de
eigen clubs te hebben en vervolgens ook de kansen van en voor de samenwerking in kaart te brengen. Na de zomer zal dan een actieplan volgen, mits iedereen
ook daadwerkelijk kansen ziet in de samenwerking.
Wij hebben er vertrouwen in!

Fijne

Paasdagen

