Beste (ouders van) leden,

Bestuur:
De 1e helft van de veldcompetitie is volop aan de gang. Er worden leuke wedstrijden gespeeld in
een leuke en sportieve sfeer. De TC heeft mooie vorderingen gemaakt voor de zaalcompetitie en het
trainingsschema. Wellicht worden alle wedstrijden en trainingen in De Grutterswei in Oude-Tonge
uitgevoerd. Op de dinsdagen is De Grutterswei volledig van ons. Ook de bar is beschikbaar en de
TC heeft kunnen regelen dat 10% van de baromzet voor HCGO is. Mooie opsteker, maar dit is ook
goed voor de samenhorigheid om nog even wat te drinken aan de bar. Binnenkort zal de TC ons
verder informeren.
Ledengroei: in de afgelopen maanden is het aantal leden toegenomen tot 172! Compliment, dit
hebben we nodig om onze jaarambitie waar te maken. Ga zo door.
Sponsoring en acties:
De trainers en coaches hebben hun trainingsjasjes in ontvangst nemen. De herkenbaarheid wordt
hiermee versterkt. De twee sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt zijn, Fleuren Middelharnis
B.V. en Krieger en Witte makelaars. Hiervoor zijn we hen zeer erkentelijk en zijn erg blij met
deze sponsorvorm. In de media is hieraan aandacht gegeven.
Cake-actie:
De cake actie loopt. De bestelformulieren zijn uitgedeeld, de maand oktober is gekozen om de
bestellingen binnen te halen. De opbrengst van de cake actie wordt volledig gebruikt voor de
trainings- en opleidingskosten. Er worden twee waardebonnen van ieder € 25,-- beschikbaar gesteld
voor de personen die de meeste cakes hebben verkocht!
Jumbo actie:
Met de Jumbo hebben we bijna 50 hockeyballen opgehaald!! Iedereen hartelijk bedankt voor je
bijdrage.
Plus actie:
De actie loopt van 5 september t/m 13 november 2021. Je ontvangt bij iedere € 10,-- aan
boodschappen een sponsorpunt. Kras de unieke code van je voucher open en scan de QR code met
je mobiele telefoon of ga naar de website plus.nl/sponsorpunten.
Kies vervolgens voor HCGO in de deelnemerslijst!! Hoe meer sponsorpunten en worden
verzameld, hoe meer euro’s dat oplevert voor HCGO. Momenteel staan we op een 10e plaats, laten
we nog even verder sparen.
Funkey hockey:
Funkey hockey is een groot succes. Hanne-Mayke is de coördinator en heeft er erg veel zin in.
Samen met haar team komen wekelijk 10 tot 15 funkey’s naar het veld. Het is ook erg leuk om op
jonge leeftijd lekker met ballen, sticks en andere hulmiddelen te bewegen. In overleg met de TC
zijn er nieuwe speelmateriaal aangeschaft. Succes Hanne-Mayke en helpers.

We wensen iedereen een fijn en sportief hockeyseizoen toe. HCHO is goed op weg naar een
gezonde toekomst. Meer leden, plezier en sportief actief!

Tot snel op het veld.
Bestuur HCGO

