
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 1 

In deze 
nieuwsbrief o.a.: 
 

• ALV 

• Afspraken 

shirts jeugd 

• Start seizoen 

• Contributie 

 

 

Seizoen 2019-2020 September 2019  

 
Voor jullie ligt de nieuwe nieuwsbrief en eerste van dit seizoen. Er is 
veel informatie te delen, dus dit is een lange nieuwsbrief. 
Voor de komende nieuwsbrieven ontvangen we ook graag informatie 
vanuit de leden die interessant is om te delen! 
Wij wensen iedereen alvast een sportief en gezellig ijshockeyseizoen. 
 

Esther, Rob, Dennis en Raymond 
 

Woensdag 28 augustus 
was de jaarlijkse 
Algemene Leden 
Vergadering. Met zo’n 30 
aanwezigen niet heel druk 
bezocht, maar wel 
belangrijke informatie 
kunnen delen. Het bestuur 
bestaat komend seizoen 
uit Esther Calame 
(voorzitter), Rob Hols 
(penningmeester) en 
Dennis Grootenboer 
(secretaris). Dennis wordt 
bijgestaan in de uitvoering 
van de taken door 
Raymond Renirie. 

ALV 

De notulen zullen z.s,m, in 
concept worden 
toegestuurd. 
 
Belangrijk om te melden is 
dat we van de Gemeente 
een eenmalige subsidie 
ontvangen waarmee het 
tekort voor 1 jaar is 
gedicht. Dit betekent dat 
we structureel op zoek 
moeten naar bronnen van 
inkomsten. Eén van die 
bronnen is mogelijk de 
Vriendenloterij. Meer 
informatie hiervoor 
verderop in de 
nieuwsbrief. 
 

Nieuwe teams   Inloopuur 
Dit seizoen kunnen we maar 
liefst 2 nieuwe teams 
verwelkomen. De 
Haaglanders doen mee in 
de competitie en gaan 
deelnemen aan een nieuw 
opgezette 6e divisie. Ook is 
er een nieuw trainingsteam 
aangesloten bij Hijs Hokij 
bestaande uit medewerkers 
van de politie.  
Wij wensen beide teams 
veel plezier en succes! 

Zoals het er nu naar 
uitziet, kunnen we ook dit 
seizoen weer een 
inloopuur aanbieden voor 
de senioren. Dit zal 
plaatsvinden op 
maandagavond 22.15 uur. 
Wekelijks wordt bekeken 
of er voldoende animo is 
en het inloopuur doorgaat. 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
 
 
 

Maandag 30 september 
begint het seizoen voor de 
hele vereniging.  
De eerste week is de 
funrink nog niet gereed. 
Een aangepast schema 
voor de eerste week is 
gemaakt zodat iedereen 
toch 1x traint. 
We hopen natuurlijk weer 
op een mooi seizoen! 

Start seizoen 
De opbrengsten vanuit de 
Puck Inn zijn voor onze 
vereniging van 
levensbelang. Om de 
opening zoveel mogelijk te 
garanderen roepen wij 
iedereen op om zich aan 
te melden als vrijwilliger of 
vrijwilligers in zijn / haar 
omgeving te zoeken. 
Bij wedstrijden willen we 
werken met vrijwilligers 
van de spelende teams. 
Ook een  ‘kruissysteem’ is 
mogelijk; als de U8-U10 
speelt om 

Vacatures 

 

 

Opening Puck Inn  

We zijn op zoek naar nieuwe 
bestuursleden: 

• Voorzitter 

• Secretaris 
 
Maar we hebben ook vacatures 
voor: 

• Puck Inn coördinator 

• Puck Inn vrijwilligers 

• Redactiemedewerkers 
Nieuwsbrief 

• Sponsorcommissie 

• Subsidiecommissie 
 
Wil je meer informatie of heb je 
goede ideeën? Mail deze dan 
naar info@hijshokij.nl of spreek 
het bestuur aan! 

 
12.15 uur en de U12 om 
14.30 uur, dan staan 
vrijwilligers van de U12 
voor de U8-U10 en 
andersom. 
Een gesloten Puck Inn 
betekent minder 
inkomsten en uiteindelijk 
een hogere contributie! 
 
 
 

Contributie 

De contributienota’s zijn 
inmiddels verzonden. Van wie 
een e-mailadres bekend is, zijn 
deze per e-mail verzonden. Heb 
je geen factuur ontvangen, check 
dan even je spam-filter of neem 
contact op met de 
penningmeester via 
r.hols@holsdeman.nl.  

Shirts jeugd 

Komend seizoen is er een 
belangrijke wijziging in het 
beleid rondom de shirts bij 
de jeugd. 
Marlo Expeditie B.V. is ook 
dit jaar weer onze 
jeugdsponsor, maar door de 
grote uitgaven van vorig 
seizoen en de veranderde 
financiële buffer van de 
vereniging, hebben we 
gemeend de afspraken 
rondom de shirts te moeten 
aanpassen. 
 

Vanaf het seizoen 2019 – 
2020 worden shirts met 
naam niet meer vergoed 
door de vereniging. 
Shirts met alleen een 
nummer worden vergoed 
door de vereniging en 
blijven eigendom van de 
vereniging en moeten dus 
altijd weer worden 
ingeleverd. 
(Nieuwe) leden ontvangen 
eenmalig een trainingspak 
van de vereniging. Ook 
deze dienen ingeleverd te 
worden als deze niet meer 
worden gedragen en is de 
vervanging van het 
trainingspak voor eigen 
kosten. 
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De VriendenLoterij steunt 
goede doelen, clubs en 
verenigingen die zich 
richten op gezondheid en 
welzijn van mensen.  
Ben je al lid, dan kun je je 
deelname koppelen aan 
Hijs Hokij en daarmee 
steunt de VriendenLoterij 
onze vereniging. Dit is 
eenvoudig te regelen door 
te bellen met de 
Ledenservice   

Goalietraining 

In de zomervakantie werd 
duidelijk dat Clint Soer 
aankomend seizoen de 
goalietraining wegens 
problemen in zijn fysieke 
belasting niet meer kon 
verzorgen. Heel jammer, 
maar begrijpelijk en we 
bedanken Clint natuurlijk 
voor zijn inzet voor onze 
goalies. 
In deze nieuwsbrief kunnen 
we jullie melden dat we 
gelukkig wel een nieuwe 
goalietrainer hebben 
gevonden ☺ 
 

Tom Barendregt zal komend 
seizoen de trainingen 
verzorgen. Tom is vanaf dit 
seizoen te bewonderen als 
goalie van het 
Beneleagueteam van Hijs 
Hokij. Tom heeft zijn 
ijshockeyopleiding genoten 
in Dordrecht en was vanaf 
2014 actief in Amerika.  
Tom verzorgt met ProHybrid 
Europe vele goaliekampen 
en heeft dus al de nodige 
ervaring als trainer. 
Wij wensen Tom veel 
succes! 
 

Seizoenskaarten 
Ook dit seizoen ontvangen 
de leden van de vereniging 
een seizoenskaart van de 
Beneleague. Deze kaart is 
op te halen bij de 
informatiebalie bij 
wedstrijden van de 
Beneleague. Graag zo kort 
mogelijk voor aanvang van 
de wedstrijd. 
 

Vriendenloterij 
 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. 
 
In oktober willen we een 
belactie houden voor het 
werven van nieuwe 
deelnemers aan de  

VriendenLoterij met 
koppeling van het lot aan 
onze vereniging. Hiervoor 
zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers en roepen we 
een ieder op om alvast de 
familie -en kennissenkring 
te enthousiasmeren voor 
deelname! 


