
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nieuwsbrief 4 
In deze nieuwsbrief o.a.: 
 

 Contributie 

 Sponsorcommissie 

 Oliebollentoernooi 

 

 

 

Seizoen 2019-2020 December 2019 

Zeer trots zijn we op het 
feit dat alle drie de 
wedstrijden op Super 
Sunday gespeeld werden 
door de jeugdteams van 
Hijs Hokij. Met dit 
resultaat kunnen wij ook 
zeggen, dat wij met onze 
jeugdopleiding nog steeds 
tot de beste van 
Nederland behoren.  
De U12 en U14 hebben 
de Beker van Nederland  
gewonnen. De U16 kon dit 
jaar helaas niet de titel 
prolongeren. Wij  
feliciteren alle spelers, 

2 bekers rijker in Den Haag 
trainers, coaches, 
begeleiders en publiek 
met dit resultaat.  
 

 
 
  

Contributie 
De tweede termijn om te 
betalen is gepasseerd. 
Helaas zien wij nog te 
veel niet betaalde 
contributieposten 
openstaan Wij willen 
iedereen er aan 
herinneren dat indien er  
voor 15 december geen 
betaling is gedaan, de 
speler van de spelerslijst 
wordt verwijderd (longlist). 
Mocht er een urgente 
reden zijn dat er niet 
betaald is, neem zo snel 
mogelijk contact op via 
info@hijshokij.nl 

 

Niet betalen = niet 

spelen/trainen. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
  
 
   
  
 
 
 

 
 

Eind vorige maand is er 
een goed gesprek 
gevoerd door het bestuur 
met Robbert van der 
Ende. Robbert is eigenaar 
van Max Guitar met 
vestigingen in 
Scheveningen en Almere 
én vader van Arthur 
(goalie U12).  
Robbert wil zijn expertise 
en enthousiasme inzetten 
om meer sponsoren te 
werven voor de 
vereniging. 
Wij zijn verheugd met de 
medewerking van Robbert 
en wensen hem veel 
succes.  

Sponsorcommissie 

Dinsdag 26 november 
was het 1e 
seniorenoverleg van dit 
seizoen. Van bijna elk 
team was er een 
afgevaardigde, dus dat 
betekende een goed 
gevulde Puck Inn! 
Het was een goed overleg 
met veel positieve 
geluiden. Echter valt er 
altijd nog winst te behalen; 
een ander sleutelprotocol, 
schoonmaak van de 
kleedkamers en het 
onderhoud. Via het 
wedstrijdsecretariaat ( 
Edwin Stauthamer) gaan 
wij verder met deze 
punten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorenoverleg 

 

Vrijwilligers gezocht 

 

Wij zijn nog steeds op 
zoek naar vrijwilligers op 
de volgende belangrijke 
posten.  
- Barmedewerker(s) 
- Puck-Inn coördinator 
(het bijhouden van 
bezetting en aanvulling 
horeca) 
- Schoonmaakploeg 
- Nieuwsbriefcoördinator 
(aangeleverde stukken 
samenvoegen en 
bewerken tot een 
nieuwsbrief) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Heb je input voor de nieuwsbrief? Zet het 
op de mail naar info@hijshokij.nl  

Vriendenloterij 
De vraag voor vrijwilligers 
om deel te nemen aan de 
belactie voor de 
Vriendenloterij viel helaas 
tegen.  
Gelukkig waren er van de 
U16 vijf Hockeymoeders 
die een geweldige 
prestatie hebben verricht. 
Zij hebben ruim 15 nieuwe 
loten verkocht die avond 
en er zijn ook 
verschillende mensen 
bereid gevonden hun lot te 
koppelen aan Hijs Hokij.  
 

Wij genereren hieruit weer 
extra inkomsten Dit kan 
echter nog veel hoger. 
Koppel je eigen lot of dat 
van familie/vrienden aan 
Hijs Hokij, Het kost 
helemaal niks maar levert 
wel veel geld op voor de 
vereniging. 
 

Bel om je lot te koppelen 
met de Ledenservice 088-
020 1020. Zij zijn 
bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 9.00  
tot 21.00 uur en zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. 
Via de website kan het ook 
worden geregeld middels 
het contactformulier. 

Oliebollentoernooi 

Dit jaar is weer het 
"traditionele" senioren 
oliebollentoernooi op 
zaterdagavond 28 
december. Geef je hier 
voor op via jouw 
teamleider. Met teams, 
bestaande uit een mix van 
alle leden van recreant tot 
1ste div, maken wij er 
weer een mooie avond 
van. 
 

Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen 

LET OP: Geen trainingen in de week van 23 t/m 27 december 

mailto:info@hijshokij.nl

