
NIEUWSBRIEF 

Korte terugblik ALV 27 juni 

Op 27 juni was er een algemene 

ledenvergadering in het clubhuis.  

Op een aantal punten zijn beslui-

ten genomen die we hier alvast 

willen melden. Het verslag van 

de ALV is nog niet klaar. Zodra 

deze klaar is, zullen we deze via 

LISA beschikbaar stellen. 

Nieuwe shirts en aanpassen 

bedrag kledingfonds 

Ieder lid betaald jaarlijks een 

bedrag aan het kledingfonds. 

Daarmee kunnen we om de  

zoveel jaar de oude shirts door 

nieuwe vervangen. Het is zeg 

maar een soort van huur. Bij de 

start van het nieuwe seizoen 

worden de oude shirts vervan-

gen. Omdat het kledingfonds 

budgetneutraal moet werken, 

gaat het jaarlijkse bedrag dat je 

als lid betaald aangepast wor-

den. De nieuwe shirts zijn name-

lijk goedkoper in aanschaf dan 

oud. Het bedrag wordt verlaagd 

van 18 naar 13 euro. 

Aanpassing contributie 

In de algemene ledenvergade-

ring is ook een besluit genomen 

over de aanpassing van de con-

tributie. De aanpassing is nodig 

om de basis op orde te houden 

en niet (opnieuw) financieel in 

het rood te  komen als club. Ach-

terin de nieuwsbrief vind je het 

nieuwe tarief. 

Rookvrije club 

De ALV heeft ook ingestemd met 

de rookvrije club. In het nieuwe 

seizoen zien jullie borden han-

gen en zal er een rookplek zijn. 

Agenda 

27 augustus start trainingen jeugd  en senioren 

3 september start trainingen jongste jeugd 

 

 

Van de bestuurstafel 
De vakantie is begonnen.  De clubteamdag op 14 juli was de laatste activiteit. Daarin is al 

weer vooruit gekeken naar het nieuwe seizoen. Daarvoor stonden er nog een aantal acties 

voor de boeg, Het was best nog wel even druk. Zo hadden we nog een ledenbijeenkomst 

over het beleidsplan. Een Algemene ledenvergadering. De TC had het druk met het rond-

maken van de nieuwe teamindelingen en de clubteamdag werd voorbereid. Voor nu gaan 

we eerst even bijkomen om eind augustus weer vol energie verder te gaan. Helemaal stil 

ligt het natuurlijk niet. De TC is bezig met het in elkaar sleutelen van de nieuwe trainings-

roosters en trainers. En we horen in de wandelgangen een aantal teams die aan het einde 

van de vakantie al starten met hun voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. 

In deze laatste nieuwsbrief van dit seizoen kijken we dan ook even terug naar afgelopen 

jaar, een aantal belangrijke besluiten in de ALV en het feit dat we sinds zaterdag ook in 

het rijtje staan van rookvrije sportclubs. 

Voor nu veel leesplezier!  

Het bestuur 

 
 28 juli 2018 

 

Beleidsplan 2018-2023 

Op 31 mei hebben we met een groep geïnteresseerde leden onder leiding van de vereni-

gingsadviseurs van de gemeente Emmen gepraat over het concept beleidsplan dat door het 

bestuur was opgesteld. Naar aanleiding van de input van de leden is het plan nog verder 

aangepast en gepresenteerd in de ALV van 27 juni. Het plan is goedgekeurd. De komende 

jaren aan ons, bestuur, commissies en leden om hier handen en voeten aan te geven. Het 

beleidsplan kun je vinden op de website, in LISA. Je kunt op de website inloggen met je 

lidnummer. Je vindt het beleidsplan onder Documenten en dan bestuur.  



Van de TC-tafel 

De teamindelingen zijn weer rond. Op dit moment zijn we nog een 
druk met het regelen van voldoende trainers en het trainingsrooster. 
We willen graag zo vroeg mogelijk de trainingstijden en de trainers 
bekend maken. Het is echter ieder jaar wel een puzzel. We maken 
gebruik van eigen jeugdtrainers en zij zijn natuurlijk ook weer afhan-
kelijk van hun lesroosters! We streven er naar wel zo vroeg als mo-
gelijk een beeld te geven van het trainingsrooster. Mogelijk dat er op 
het vlak van de trainers nog enigszins geschoven wordt. We zullen 
via LISA en facebook een bericht geven als de roosters definitief zijn. 

In ieder geval begint de jeugd en de senioren weer te trainen in de 
week van 27 augustus. 

Voor de jongste jeugd (funky, F– en E-teams) beginnen de trainingen 
in de week van 3 september.  

Trainers 

De TC heeft de app THEO aangeschaft. Daarmee kunnen we de trai-
ners beter ondersteunen bij het didactisch plan voor de trainingen. 
Mocht je trouwens interesse hebben om ook als trainer aan de slag 
te gaan bij onze club, stuur dan een mail naar tc@hockeyclub-
emmen.nl.  

Nieuwe lijncoördinator en ondersteuner bij de TC 

Linda Oude Groeniger is toegetreden tot de TC als lijncoördinator 
jongste jeugd naast Monique Kwant. Daarnaast is Petra Kramer bij 
de TC gestart. Zij zal ons algemeen ondersteunen bij onze taken. 

Afscheid Pim Donkersgoed en Sylvia Brus 

De TC heeft Pim en Sylvia met een BBQ bedankt voor hun jarenlan-
ge en enorme inzet voor de club. Ze zijn beiden op verschillende ter-
reinen actief geweest. Met groot hart voor de hockeysport en de club 
in het bijzonder. Ook vanaf hier nogmaals onze grote dank! 

 

Rookvrij!! 

Ook hebben we de rookvrij cam-

pagne gelanceerd. Vanaf nu mag 

er niet meer gerookt worden. In 

ieder geval niet op zaterdag als 

de jeugdteams spelen. Er wordt 

deze zomer een aparte rookplek 

gemaakt. Help ons de club rook-

vrij te houden. En spreek elkaar 

aan, mocht dit nodig zijn. 

 

Clubteamdag 14 juli jl. 

In een lekker zonnetje kwamen de jongste jeugd en jeugdleden en hun ouders bij elkaar om al-

vast voor het volgende seizoen afspraken te maken. De taken zijn bijna verdeeld. En terwijl de ou-

ders druk in gesprek waren stonden de kinderen op het veld lekker te hoc-

keyen onder leiding van Haak hockey.  

 



Nieuwe shirts en dit zijn de sponsoren! 

Terugblik activiteiten 

De afgelopen anderhalve maand was het nog een drukte van belang op het hockeyveld. Een klein feestje voor de MB1 die kampioen 

waren geworden,  het F-toernooi (gierend succes!), het hockeykamp en natuurlijk de clubteamdag. Een kleine impressie. 

F-toernooi in wilde sferen: supergeslaagd! 
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Hockeykamp !! 

 

 



Terugblik activiteiten 

De afgelopen anderhalve maand was het nog een drukte van belang op het hockeyveld. Een klein feestje voor de MB1 die kampioen 

waren geworden,  het F-toernooi (gierend succes!), het hockeykamp en natuurlijk de clubteamdag. Een kleine impressie. 

MB1 viert een feestje met taart en een beker 

 



Contributie seizoen 2018/2019 

Tijdens  de laatste Algemene ledenvergadering zijn ook de financiën besproken. Eén van de onderde-

len daarvan was het voorstel tot het aanpassen van de contributie. De ledenvergadering heeft inge-

stemd met een verhoging vanaf het seizoen 2018/2019. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding 

van deze verhoging, stuur dan een mail naar het bestuur: bestuur@hockeyclub-emmen.nl 

 

 

  Was  wordt 

Jeugd A 230 242,50 

Jeugd B 230 242,50 

Jeugd C 225 237,50 

Jeugd D 185 197,50 

Jeugd E 150 157,50 

Jeugd F 125 132,50 

Funky/G 80 84,00 

Senioren 220 237,50 

Veteranen 225 237,50 

Trimplus 130 137,50 

Trimhockey 105 110 


