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Agenda
➢ 4 en 5 november digitaal examen scheidsrechters

ALV
Het bestuur heeft besloten om de ALV voorlopig uit te stellen dit conform het advies opgesteld door
NOC-NSF. Hierin staat dat de ALV tot 4 maanden mag worden uitgesteld. Omdat digitaal vergaderen
niet voor al onze leden een dagelijkse bezigheid is en wij alle leden de mogelijkheid willen geven om
mee te kunnen praten en beslissen gaat de voorkeur uit naar een live bijeenkomst. Zodra er zicht op
is dat er weer in grotere groepen samen mag worden gekomen zal het bestuur z.s.m. een nieuwe
datum voor de ALV bekend maken.

Wie komt ons bestuur versterken?
Het bestuur van HCW is dringend op zoek naar leden die hun steentje
willen bijdragen en willen meedenken. Een aantal bestuursleden heeft
aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor de komende termijn. Lijkt het
jou leuk om samen met ons HCW naar een hoger plan te brengen meld
je dan aan als aspirant bestuurslid. Dit kan door een mail te sturen naar
bestuur@h-c-w.nl maar je kunt natuurlijk ook een van de bestuursleden
persoonlijk benaderen.
#samenbesturenwijhcw

Nieuws uit het bestuur – Even voorstellen
De komende periode zullen de bestuursleden van HCW zich aan jullie voorstellen. Deze keer stelt
Arnold Roege zich voor.
Mijn naam is Arnold Roege, ben 45 jaar (bijna 46) en, samen met Inge, Cato en Saar,
woonachtig in Winschoten Ik ben sinds oktober 2018 bestuurslid bij H.C.W. Ik ben
daarnaast coach van Mix E6 waarin mijn oudste dochter Cato speelt en speel zelf bij
de veteranen. Mijn jongste dochter Saar speelt bij Mix F.
Ik ben mijn sportieve carrière begonnen als wedstrijdzwemmer in de selectie bij GZVW. Heb
daarnaast aan karate gedaan en ben, nadat ik door Cato enthousiast ben gemaakt, uiteindelijk weer
gaan hockeyen.
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij Ambulancezorg Groningen als beleidsadviseur kwaliteit &
veiligheid en Officier van Dienst Geneeskundig. Daarnaast ben in voorzitter van de calamiteitencommissie, de incidentencommissie en ben de klachtenfunctionaris van de ambulancedienst.
In het bestuur houd ik mij bezig met allerhande bestuurszaken maar ben voornamelijk het aanspreekpunt voor de accommodatiecommissie en help daarbij zelf ook mee. Daarnaast ben ik druk
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bezig met alle perikelen rondom ons hockeyveld. Wij staan voor een aantal grote uitdagingen
waaronder het onderzoek naar de mogelijkheden tot het oprichten van een omni-sportpark en het
bespeelbaar houden van ons huidige veld. We overleggen daarover veel met de gemeente, de KNHB
en de andere sportclubs die spelen op het sportpark aan het Sint Vitusholt.
Wij zijn een prachtige club waarin we veel enthousiaste leden, ouders en sponsoren zien. We zijn
laagdrempelig zodat we hockey kunnen aanbieden voor iedereen die dat maar wil. We organiseren
leuke evenementen (hockeykamp, sinterklaas enz.). Een club om trots op te zijn!
We zijn, als bestuur, op zoek naar versterking voor allerhande zaken. Voel je je aangetrokken tot een
rol in het bestuur, schroom dan niet en mail ons op bestuur@h-c-w.nl of benader één van
bestuursleden voor nadere info.
Samen zijn we HCW!

Intentieverklaring Korwi, Bato, HCW
Zaterdag 24 oktober 2020 was een historische dag voor H.C.W. Op deze dag is er door de 3 besturen
van de sportclubs die gebruik maken van het sportpark aan het Sint Vitusholt een intentieverklaring
getekend. Het gaat hierbij om H.C.W., Bato en Korwi. Momenteel verkeren de sportvelden en
accommodaties in slechte staat. Omdat de gemeente Oldambt financieel in zwaar weer zit en tevens
heeft aangegeven te willen besparen op de kosten in het onderhoud zou een
omni-sportaccommodatie een mooie oplossing kunnen zijn.
De plannen om een intentieverklaring te ondertekenen lagen er al een tijdje maar zijn door de
Coronacrisis uitgesteld. Wij hebben toch gemeend dit weer te moeten oppakken en hebben hiervoor
ook overleg gehad met wethouder Wünker. De wethouder stond er absoluut niet onwelwillend
tegenover en heeft ook, daar waar nodig, de medewerking van de gemeente aangeboden. Dit is voor
ons de reden geweest om dit plan,
ondanks dat we in de tweede corona golf zitten, toch door te
zetten.
Met het ondertekenen van deze intentieverklaring gaan de drie clubs
gezamenlijk de mogelijkheden onderzoeken voor het oprichten van
een omni-sportpark op de huidige
locatie. Wij lopen hiermee vooruit
op eventuele besluiten die de gemeente Oldambt gaat maken in het
kader van de bezuinigingsmaatregelen op o.a. sportvoorzieningen.
Alle opties voor herinrichting van
het
bestaande terrein staan open. Wij
zullen o.a. de commissie nieuwe
velden gaan betrekken bij onze
plannen. Wij zien erg uit naar het
uitwerken van dit ambitieuze plan.
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Zodra er nieuws is aangaande dit onderwerp zullen wij in deze nieuwsbrief jullie hierover informeren
Het DVHN bestede aandacht aan dit onderwerp, dit artikel kun je nalezen op onze Facebook pagina.
RTV noord heeft tevens een item gemaakt wat terug te luisteren via de site van RTV Noord.
In verband met de Corona crisis hebben wij besloten om er geen grote bijeenkomst van te maken
maar jullie via social media op de hoogte te brengen en houden.

Opknappen hockeyveld
In de eerst volgende raadsvergadering van de gemeente Oldambt wordt een raadsbesluit behandeld
waarin Burgemeester en wethouders voorstellen om het hockeyveld voorlopig op te knappen zodat
het de komende 5 jaar bespeelbaar is en blijft. Om de noodzaak van deze opknapbeurt nog maar
eens te benadrukken zal een afvaardiging van het bestuur van HCW inspreken op deze avond.

Corona maatregelen
Op dinsdag 13 oktober werd tijdens de
persconferentie van minister Rutte nieuwe
maatregelen bekend gemaakt. Voor de sportclubs
betekent dit dat alle competities zijn stilgelegd en
dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten
met inachtneming van 1,5 meter afstand en in groepen niet groter dan vier personen. Senioren mogen
geen oefenwedstrijden spelen, ook niet onderling
op de vereniging. Voor de jeugd gelden
uitzonderingen.
De jeugd mag blijven sporten in teamverband zonder dat ze onderling anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. Ook mogen zij (binnen de
club) onderlinge wedstrijden
spelen.
Met ingang van 14 oktober 2020 naast de sportkantines ook de douches en kleedkamers
gesloten blijven. Wij hopen dat door deze maatregelen het virus snel onder controle komt en alles
snel weer ´normaal´ is. Hoe de trainingen er de komende maanden uit gaan is separaat
gecommuniceerd via de LISA app.

Digitaal Scheidsrechters examen
Op 4 en 5 november zullen de aspirant scheidsrechters het CS examen
digitaal
afleggen. De TC is momenteel bezig om alle voorbereidingen te treffen
die de KNHB heeft aangereikt. Alle deelnemers aan het examen ontvangen tijdig de
benodigde informatie.
Wij wensen alle aspirant scheidsrechters heel veel succes!
#samenfluitenwehcw
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Zaalcompetitie
Met pijn in het hart heeft het bestuur in nauw overleg met de TC moeten besluiten dat HCW dit seizoen niet mee zal doet aan de zaalcompetitie. Daarbij zijn de resultaten uit de enquête ook meegewogen alsmede het hoge niveau waarop de D1 en H1 spelen. Wat hebben we concreet besloten?
•
•

•

HCW gaat geen competitie spelen in de zaal.
Voorlopig wordt er geen training gegeven in de zaal, zodra de maatregelen worden
versoepeld zal in overleg met de TC en met de zaalverhuurders worden gekeken welke
mogelijkheden er zijn om de zaaltrainingen alsnog op te starten.
We gaan alternatieven bekijken waarbij het doel is om voor alle leden een leuk, leerzaam en
vol winterseizoen te realiseren.

Voor nu is het afwachten wat er na de 4 weken gedeeltelijke lockdown weer wordt toegestaan.
Zodra er meer nieuws is zullen we dit met jullie delen.

Virtuele finaleavond RaboClubSupport

Door de Corona crisis loopt HCW behoorlijk wat inkomsten mis. Doordat er geen evenementen
mogen georganiseerd en tijdens wedstrijden de kantine niet open kan scheelt dit omzet. De
Rabobank geeft sportclubs een financieel steuntje in de rug. Er kan tot 25 oktober gestemd worden
op HCW. Op 4 november is de virtuele finaleavond. Hiervoor heeft HCW zich uiteraard aangemeld.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur en ontvangen dan een link waarmee je de
avond kunt volgen.

