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Belactie Vriendenloterij
We hebben jullie hulp nodig!
Het is geen verrassing dat de vereniging het zwaar heeft. De prijs van ijshuur is met
50% gestegen en gemeentelijke subsidies zijn nog erg onzeker. Daarom organiseren
we samen met de Vriendenloterij een belactie om loten te verkopen
Dit doen we op dinsdag 29 oktober van 18.30 – 21.30 uur in de Puck Inn. De
teambegeleiders ontvangen informatie over hoe en wat er gevraagd wordt.

Week van de scheidsrechters
Van 5 t/m 13 oktober is het de week van de scheidsrechters. In deze week is er de
mogelijkheid om de refs te laten zien dat hun inbreng echt gewaardeerd wordt.
De U12 gaf zondag 6 oktober hier met een prachtig gebaar gehoor aan!

CONTRIBUTIE
De eerste termijn van de
betaling van de contributie
is reeds vervallen. Indien
er nog niet is betaald, is er
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herinnering in de mailbox
• Eindfeest
ontvangen.
Betaal
op tijd, want als
• Aankondiging ALV
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• U16 kampioen
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Heb je een vraag over de
contributie, mail dan naar
de penningmeester
r.hols@holsdeman.nl.

Reanimatietraining
Op de ALV is er een vraag gesteld over het kunnen organiseren van een
reanimatiecursus. Wij hebben een offerte ontvangen en deze training van 2 uur
kost €55,00 per persoon excl. BTW. Indien er meer dan 15 personen
deelneemt, dan gaan de kosten per persoon naar €40,00 excl. BTW. Hen je
interesse? Meld je dan aan voor deze training via info@hijshokij.nl.

Opening Puck Inn
Zoals ook al genoemd in de ALV, zal de Puck Inn dit seizoen niet meer standaard geopend zijn. Er zijn
onvoldoende vrijwilligers om een standaard bezetting van de Puck Inn te kunnen garanderen. Daarom doen we
een beroep op de teams zelf om de Puck Inn op de wedstrijddagen te openen.
De inkomsten van de Puck Inn zijn voor de vereniging van ‘levensbelang’. Zijn er in je omgeving geïnteresseerden
om vrijwilligerswerk te verrichten in de Puck Inn, dan horen we dat graag!

