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12 EN 13 MAART

start competitie

HOCKEY GELDROP
GAAT WEER AAN
DE SLAG

SAMEN 
EN 
MET ELKAAR
vrijwilligers gevraagd!

Eindelijk is het dan zover!  
Na een periode van vervelende corona-
maatregelen, onzekerheid, online school en thuis
werken kunnen we het komende weekend weer
gaan genieten van de leukste en mooiste sport:
Hockey

Het bestuur, trainers, coaches, wedstrijdsecretariaat,
bar-, scheidsrechters-, activiteiten- en technische
commissie, het klusteam en alle andere vrijwilligers
binnen Hockey Geldrop zijn de afgelopen weken al druk
bezig geweest om te zorgen dat we volgend weekend
elkaar weer kunnen ontmoeten op en rond het veld.  

Hockey Geldrop gaat weer aan de slag!
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SAMEN EN MET ELKAAR
houden we de club draaiend!

Op het moment dat ik dit schrijf schijnt buiten het zonnetje, is
de hemel strakblauw en zou je zomaar kunnen denken dat het
al volop lente is. Maar als je dan hoort dat er wedstrijden
afgelast worden  omdat de velden bevroren zijn en je
vervolgens inderdaad de ruiten van je auto moet krassen weet
je dat de lente er aan zit te komen maar dat we nog even geduld
moeten hebben op het echt lekker weer. Waar we niet meer op
hoeven te wachten is de start van de 2e helft van de competitie.
Vanaf volgende week kunnen we weer gaan hockeyen met z'n
allen. 
WAT EEN GOED VOORUITZICHT IS DAT!   

Als nieuwe voorzitter ben ik door de vele
kennismakingsgesprekken met verschillende commissie's ,
vrijwilligers, leden en partners een ding nog meer gaan
waarderen binnen onze geweldige club. Het enthousiasme
waarmee de huidige vrijwilligers bezig zijn om te zorgen dat de
club draait!. Dat er gehockeyd kan worden, dat er
scheidsrechters opgeleid worden, er voldoende barbezetting is
(als straks de bar weer open gaat), dat het clubhuis weer open
kan en dat we weer (zonder maatregelen) onze eigen leden en
gasten kunnen ontvangen op en rond de velden.  
COMPLIMENTEN voor diegene die zich hier voor inzetten

Maar het is wel héél veel werk, en ondanks dat de huidige
vrijwilligers er allemaal voor willen gaan hebben ze heel
hard hulp nodig.  UW HULP

Laten we samen en met elkaar onze club draaiend houden
door er zoveel als mogelijk de schouders er onder te zetten.

Heb je interesse in een van de functies hier rechts, of wil je wat
meer informatie hierover?    Spreek dan iemand achter de bar
aan of stuur een mailtje naar voorzitter@hockey-geldrop.nl

Met sportieve groet,
Jef van Stratum

Penningmeester.
Is verantwoordelijk voor het
financiële beleid van de vereniging. 

Algemene zaken. Aandachtsgebieden
Activiteitencommissie
Veiligheidscommissie
Scheidsrechterscommissie

Verenigingszaken: Aandachtsgebieden
Communicatie
Vrijwilligersbeleid

Als barverantwoordelijke ben je
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van
de bar. De inkoop wordt gedaan, maar voor de
rest is het aan jou hoe je dit regelt samen met
de barouders.

vele handen maken ook hier licht werk.  Hoe
meer vrijwilligers (ouders ?)  we hebben hoe
makkelijker het is om het barrooster gevuld te
krijgen en draai je een paar keer per maand
een dagdeel mee achter de bar!

Communicatie is erg belangrijk binnen een
grote club als de onze. We willen iedereen -
van jong tot oud- optimaal bereiken en dat het
liefst óók met de huidige digitale
mogelijkheden zoals nieuwsbrieven, facebook,
Instagram etc. Vind jij het leuk om hier samen
met andere in een nieuwe commissie aan te
werken? dan horen we dat graag

Ben jij die man/vrouw die de verspreiding van
al de teammaterialen in goede banen kan
leiden?

Bestuursleden

Barverantwoordelijke

Barvrijwilligers (voor de zaterdag)

communicatietalent

Beheer materialen

BAR INSTRUCTIEAVOND
WOENSDAG 9 MAART

19.30 UUR 

CLUBHUIS



CLUBHUIS

 

Dit weekend starten
we feestelijk

 

GRATIS SNOEPZAKKEN
FUNKEY HOCKEY
HOCKEYSCHOOL

3, 6 EN 8 TALLEN
JONGENS EN MEISJES  D ELFTALLEN

 

GRATIS CHIPS
JONGENS EN MEISJES 

A + B + C  ELFTALLEN

HAPPY SUNDAY
CARNAVAL

VOOR IEDEREEN
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HOCKEY GELDROP
80 JAAR
weekend 21 - 22 mei 2022

Op 21 mei 2022 bestaat Hockey Geldrop 80 jaar.
Uiteraard willen we dat in dat weekend vieren met
leuke activiteiten op zowel de zaterdag als de
zondag!

FEESTCOMMISSIE 80 JAAR HOCKEY GELDROP

Om dit hele weekend georganiseerd te krijgen zijn we
op zoek naar leden en of vrijwilligers die tijdelijk
zitting willen nemen in deze feestcommissie.  Ben jij
creatief?  Vindt je het leuk om evenementen en/of
activiteiten te organiseren? Of lijkt het je gaaf om
mee te denken  over het programma voor dit
feestweekend?
Meld je dan aan voor deze feestcommissie via een
mailtje naar: info@hockey-geldrop.nl, Laat je naam
en telefoonnummer achter bij de bar of  spreek
iemand van het bestuur aan op of rond de velden.

INLOOPAVOND TC / BESTUUR
kom in gesprek met de Technische Commissie en / of het Bestuur

maandag 14 maart 2022 | 19:30 - 20:00 | Clubhuis
maandag 4 april 2022 | 19:30 - 20:00 | Clubhuis
maandag 2 mei 2022 | 19:30 - 20:00 | Clubhuis
maandag 6 juni 2022 | 19:30 - 20:00 | Clubhuis

Een keer per maand is er op maandagavond gelegenheid om op de club vragen te stellen aan de Technische Commissie.
Daarnaast is er ook altijd iemand van het Bestuur aanwezig, mochten er vragen zijn richting Bestuur.
Wanneer:

Voor dringende zaken blijft het uiteraard ook mogelijk om vragen te stellen via de mail. Hiervoor verwijzen wij graag
naar de website www.hockey-geldrop.nl. Onder het kopje 'club' zijn de verschillende commissies en de daaraan
verbonden e-mailadressen te vinden. Om snel antwoord te krijgen is het wel belangrijk om de vragen aan het juiste e-
mailadres te sturen.

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=31323334-501d5122-313273af-454445555731-17e35642b7e55f94&q=1&e=cdacee0b-ec5f-482e-8f8d-80ce123a2e21&u=http%3A%2F%2Fwww.hockey-geldrop.nl%2F

