NIEUWSBRIEF HCW
Hockey Club Winschoten

november 2020

Agenda
➢ 30 november t/m 4 december geen training ivm opknappen veld
➢ 19 december t/m 3 januari kerstvakantie

Opknappen hockeyveld
Aanstaande maandag 30 november zal worden gestart met het opknappen van het veld. Dit zal door
de firma SWECO worden gerealiseerd. De hele operatie bestaat uit twee fasen. Fase 1 is het revitaliseren van het veld zelf, dit zal ongeveer een week in beslagnemen. Gedurende deze week kan er helaas niet getraind worden. Fase 2 is het aanpakken van het hout- en hekwerk zelf. Om geld te besparen zullen wij de hulp van jullie in roepen om samen deze werkzaamheden uit te voeren. Hierover
later meer. Nadat SWECO de werkzaamheden heeft afgerond zal het veld weer gekeurd worden. Dit
is nodig om volgend seizoen competitie te mogen spelen. De afspraken hieromtrent zijn inmiddels
gemaakt.

Commissie nieuwe velden
Nu de intentieverklaring met Korwi en Bato getekend is zijn we klaar voor de volgende stap. Het is nu
zaak dat er een plan komt voor het Omnisportveld waarin alle aspecten en wensen van alle drie de
verenigingen in verwerkt worden. Binnen al de drie de verengingen zullen nu commissies worden samengesteld die uiteindelijk samen komen in een projectgroep die het plan gaat schrijven. Voor HCW
geldt dat de commissie nieuwe velden zal worden benaderd en zal worden uitgebreid zodat alle benodigde kennis aan boord is.

Vrienden van HCW
Door de Corona crisis heeft onze clubkas behoorlijk wat schade geleden. We zijn
als bestuur dan ook op zoek naar mogelijkheden om de clubkas te spekken. Een
van de mogelijkheden die wij al binnen de club hebben is het Vrienden van HCW
bord. Voor €50 of €100 euro per jaar kun jij ook Vriend van HCW worden. Draag
jij onze gezellige club een warm hart toe wordt dan ook Vriend van HCW. De eerste 10 leden die zich
aanmelden ontvangen een Tony’s Chocolonely reep naar keuze.

ALV
Omdat er momenteel een aantal grote thema’s spelen die wij graag met onze leden willen bespreken
is het bestuur van HCW voornemens om medio januari de ALV te laten plaatsvinden. We gaan zoals
al aangeven een live bijeenkomst organiseren. Binnenkort zal de exacte datum bekend worden gemaakt.

NIEUWSBRIEF HCW
Schoonmaakster gezocht
Onze vaste schoonmaakster, mevrouw Mook, heeft na jarenlange dienst haar bezem aan de wilgen gehangen. Afgelopen vrijdag hebben wij haar dan ook bedankt met een mooie bos bloemen.
Wij vinden het als bestuur belangrijk dat onze leden in een veilige en schone omgeving kunnen sporten. Om ervoor te zorgen dat onze leden maar ook onze gasten zich na het sporten kunnen omkleden en douchen in een schone kleedkamer
zijn wij op zoek naar een parttime schoonmaakster die twee keer per week de
kleedkamers en het clubhuis bijhoudt. Wil jij een zakcentje bijverdienen of weet
je iemand die dit zou willen doen, meld je dan even bij een van de bestuursleden of stuur een mailtje
naar info@h-c-w.nl.

Vacatures
Een club is niets zonder vrijwilligers. Om na de corona crisis weer vol gas vooruit te kunnen zijn we nu
al op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij het uitwerken van plannen om leden te werven
maar ook om leuke activiteiten te organiseren.
Wil je graag meedenken en helpen om HCW nog meer op de kaart te zetten dan nodigen we je van
harte uit om je aan te melden als bestuurslid. Als bestuurslid neem je deel aan bestuursvergaderingen. Daarnaast ben je als bestuurslid aanspraakpunt voor een of meerdere commissies en denk je
mee in het beleid wat gevoerd wordt binnen HCW en maak je plannen voor de toekomst.

NIEUWSBRIEF HCW
Pietentraining
Helaas kon er door Covid-19 geen Sinterklaas tournooi worden georganiseerd. Gelukkig kwamen Sint
en Piet toch langs op de club om de schoentjes te vullen en deden de Pieten mee aan een speciale
Pietentraining op vrijdagmiddag met veel lekkere peternoten, leuke spelletjes en een heus
Pietendiploma.Het werd een geslaagde middag. Hieronder een verslag in beeld.

