Nieuwsbrief
Beste (ouders van) leden,

Bestuur:
Na een jaar vol uitdagingen voor een ieder van ons, zijn we verheugd jullie uit te kunnen nodigen
voor de Algemene Ledenvergadering van HCGO. Uiteraard wel in een aangepaste Corona variant.
Een aantal wijzigingen ten opzichte van de normale gang van zaken:
·Via onderstaand formulier of deze link dien je jezelf aan te melden voor de vergadering: A.L.V.
HCGO 20 januari 2022 (surveytalent.com)
·Je kunt deelnemen aan de vergadering via een livestream verbinding. Om de vergadering te
volgen graag klikken via deze link: https://www.youtube.com/watch? v=q0E-YgB4ypc
·Eventuele vragen kunnen tot 72 uur voor aanvang van de vergadering gesteld worden per mail
aan: secretaris@hcgo.nl. De vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord. Ook kunnen
ter plaatse vragen per agenda punt worden gesteld. De mensen die thuis de vergadering bijwonen
kunnen hun vragen via e-mail stellen; secretaris@hcgo.nl. (er kan enige vertraging optreden met
het versturen, hier proberen we rekening mee te houden).
·De agenda heeft u per mail ontvangen.
Vacatures bestuur:
We zijn in gesprek met enkele bestuurskandidaten. Binnenkort hopen we jullie meer te vertellen.
Je kunt je interesse nog steeds kenbaar maken aan secretaris@hcgo.nl. Indien je meer informatie
wilt neem gerust contact op met Jan Verhage, 06 10101763.
Sponsoring:
Rabobank Zuid Hollandse Eilanden heeft haar sponsorcontract opnieuw met1 jaar verlengd. Hier
zijn erg blij en trots op!! We zullen € 2.500,00 ontvangen. Dit bedrag wordt ingezet voor onze
hockey activiteiten.
Hockey en Corona:
Door Corona zijn we helaas genoodzaakt om alle activiteiten buiten te laten plaatsvinden. Dus
trainingen, vriendschappelijke wedstrijden en overige activiteiten. We zijn op zoek naar een leuk
sport/spel activiteit voor alle jeugdspelers. Wordt vervolgd.

Hoodies:
In de afgelopen weken is onder leiding van Richard Breure een geweldige actie gestart. In
samenwerking met ouders en sponsors zijn 5 jeugdteams voorzien van prachtige Hoodies. Op de
achterzijde staan de voornamen van de speelsters en spelers. Klasse, een prachtig initiatief.
Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage.

Tot snel en blijf gezond.
Bestuur HCGO

