Nieuwsbrief
Beste (ouders van) leden,
Bestuur:
We hopen dat jullie allemaal van een fijne vakantie hebben genoten of nog aan het nagenieten
zijn.
De trainingen zijn weer op 31 augustus 2021 gestart! Achter de schermen is al veel werk verzet
door de Technische Commissie en het Wedstrijdsecretariaat. We hebben er veel zin in om weer
actief en met veel plezier en inzet het nieuwe seizoen 2021-2022 te kunnen starten.
De speerpunten die we voor het komend seizoen hebben vastgesteld tijdens onze Algemene Leden
Vergadering zijn:
- Contactmomenten met leden, kader en ouders intensiveren;
- Stimuleren ledengroei, kwaliteit trainingen en plezier;
- Hockey overal van iedereen (scholen, funkey hockey, toernooien);
- Flexibele mogelijkheden introduceren;
- Financieel gezond;
- Harmonisatie Van Pallandt.
Contributie:
De contributies worden in vier gelijke delen geïncasseerd. De termijnen zijn:
- 1e in september 2021;
- 2e in november 2021;
- 3e in januari 2022:
- 4e in maart 2022.
We geven de voorkeur dat de contributies automatisch worden geïncasseerd. Indien dit nog niet
gebeurd dan graag doorgeven aan Ninette Bennekers via email, ledenadministratie@hcgo.nl
Sponsoring en acties:
De trainers en coaches zullen aan het begin van het nieuwe seizoen allemaal een trainingsjasje 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 zullen we hieraan
voldoende aandacht geven.
Cake-actie:
Net als vorig jaar gaan we weer de cake actie organiseren. Eind september-begin oktober zullen de
bestelformulieren weer worden verspreid. De verbeterpunten van vorig jaar hebben we
meegenomen. Je kunt nu alvast nadenken wie je gaat benaderen. 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 actie kunnen we hockeyballen sparen. Iedereen kan ballen sponsoren. De eerste 18
ballen hebben we inmiddels gehad van Jumbo. De tussenstand is momenteel …
Het doel is om 200 hockeyballen te scoren. Hoe kan je sparen voor HCGO?
Van 1 t/m 28 september 2021 ontvang je bij iedere € 10,-- aan boodschappen een punt met een
unieke code. Op de website van Jumbo kun je heel eenvoudig jouw punten toewijzen aan HCGO.
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.
Funkey hockey:
Op de zaterdagen 11 en 18 september 2021 worden er clinics georganiseerd voor de aller jongste
kinderen vanaf 3,5 jaar. Hanne-Mayke is de coördinator en heeft er erg veel zin in. 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. We zijn nog op zoek naar twee of drie
hockey spelers die het leuk vinden om te helpen.
Momenteel hebben zich 13 jongeren voor de clinics aangemeld. Een prachtige score! Met deze
nieuwe uitbreiding laten we als HCGO zien dat we creatief zijn en meedenken om nieuwe leden te
werven. Succes Hanne-Mayke en helpers. Graag contact opnemen met Hanne-Mayke om te
helpen, tel. 06 46 46 60 87, ouders zijn uiteraard ook welkom.
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

