Nieuwsbrief
Beste (ouders van) leden,
Bestuur:
Op 24 en 25 juni 2022 vieren wij ons 10 jarig jubileum. De activiteitencommissie heeft een prachtig
programma samengesteld. Een programma met veel afwisselingen, sportiviteit, muziek, kampvuur,
overnachting in tenten, pannenkoeken en frites. Goed gedaan allen, een groot compliment!!
Inschrijven voor de feestavond waarbij overigens iedereen welkom is nog steeds mogelijk via de
website
Harmonisatie en onderhoud:
Per 1 mei 2022 (stond eerst op 1 april 2022 gepland) wordt tussen het hoofdveld van
voetbalvereniging Flakkee en het hockeyveld, een begin gemaakt om een ambulance baan aan te
leggen. Tevens worden rond en op het hoofdveld van Flakkee werkzaamheden uitgevoerd. Dit
betekent dat de looproute van en naar ons hockeyveld via één kant zal gaan. (de kant van de
atletiekbaan). Deze werkzaamheden zullen een langere periode in beslag nemen. Ook bij onze
ingang worden werkzaamheden aan het hek uitgevoerd.
Hockey:
De beperkende regels voor Corona zijn officieel gelukkig voorbij. We kunnen weer vrijuit bewegen
en genieten van het hockeyspel. De tweede helft van de veldcompetitie is bijna ten einde. Alle
teams zijn weer gebrand om lekker te sporten. In de afgelopen weken zijn meiden A en D
kampioen geworden. Grote klasse! In de eerste helft waren de meiden B al eerder kampioen.
Technische Commissie:
In de afgelopen weken heeft de TC gesprekken gevoerd met alle vertegenwoordigers van de teams
voor het volgend jaar. De vooruitzichten zijn positief, op korte termijn komt de TC met de
eindresultaten en neemt met de teams contact op.
Lustrum:
Dit jaar bestaat HCGO 10 jaar, na de doorstart in 2012. 24 en 25 juni zijn de gekozen data waarin
met elkaar leuke dingen gaan doen. De lustrum commissie heeft het draaiboek gereed. Het wordt
een mix van sportief, verrassend, leuk, lekker en vermoeiend. Blijf de media volgen. Volgens de
activiteitencommissie zijn er ruim 160 leden betrokken bij deze twee dagen.
Lisa:
Vanaf 2 mei 2022 wordt er een nieuwe LISA* omgeving gepresenteerd. Alle commissies zijn
hiervan op de hoogte gebracht. De eerste reacties zijn positief. *netwerk programma.

Vacature:
In verband met een studie zal er vacature ontstaan bij het secretariaat. Indien je het leuk vindt om
hierover meer te weten, neem dan gerust contact op met het bestuur.
Tot snel en blijf gezond.
Bestuur HCGO

