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Oliebollentoernooi
Vlak voor het einde van
2019, zaterdag 28
december, was het
gezellige, onderlinge
senioren
oliebollentoernooi. Van
recreatie tot 1e divisie
werden de ruim 80
deelnemers(ters) verdeeld
over 8 teams. In 2 poules
werd er door 4 teams
gestreden om de 1e plek
in de poule om een plek in
de finale te veroveren. In
die finale trok E aan het
langste eind. We kijken
terug op een gezellige,

Jeugdrecreatie

sportieve en dus
geslaagde avond!

Inmiddels zijn we het
nieuwe jaar al weer volop
van start gegaan. Op
maandag en vrijdag
hebben we een grote
groep enthousiaste
junioren (jongens en
meiden) die traint onder
leiding van Raymond,
Sven, Dennis en Marijn.
Om ook hen eens een
wedstrijdervaring te
geven, was er vrijdag 10
januari een wedstrijd op
de Uithof tegen de
recreatie van Leiden. In
een leuke wedstrijd werd
het uiteindelijk 5-3 voor
Leiden. Jammer, maar
een mooie ervaring rijker
gaat deze groep weer
volop in training.

Scheidsrechterszaken
De scheidsrechterscommissie
timmert goed aan de weg
binnen de vereniging. Naast
het opstellen van
arbitrageplan voor de
vereniging, organiseren zij
ook regelmatig bijeenkomsten
voor de scheidsrechters om
met elkaar de kennis te blijven
updaten.
Verder zijn er op dit moment
zo’n 15 nieuwe
scheidsrechters binnen de
vereniging in opleiding. Een
aantal om super trots op te
zijn!

Grote inzamelingsactie Stichting Droom je thuis
“Stichting Droom je Thuis” is een ouderinitiatief dat zich inzet om hun kinderen met een meervoudige handicap en/of
verstandelijke beperking een veilige leefomgeving, warmte en gezelligheid te bieden. De Stichting organiseert en
verleent zelf de zorg, waarbij de continuïteit en de kwaliteit wordt geborgd door samenwerking met een professioneel
team van zorgverleners. www.vriendenvandroomjethuis.nl
Rondom de wedstrijd Cairox Hijs-Hokij vs Zoetermeer Panters op 28 februari a.s. in de Uithof zullen verschillende
events worden georganiseerd, door oud Hijs-Hokij 1ste Teamspeler Robert Ling, om geld in te zamelen. Denk hierbij
aan de smaakmakende “Golden Glove competitie” bekend van HijsTV.nl. Daarnaast zal er geld worden ingezameld via
een Loterij/Rad van Fortuin waarmee geweldige, door sponsoren beschikbaar gestelde, prijzen kunnen worden
gewonnen.
Ook de recreatie-teams zijn een onderlinge uitdaging met elkaar aangegaan om voor dit doel geld in te zamelen.
Wil je ook jouw steentje bijdragen? Of heb je goede contacten die mogelijk willen doneren of prijzen willen sponseren?
Neem dan z.s.m. contact op met Robert Ling. Mobiel bereikbaar: 0623673575

Bestuursinformatie
We zijn als bestuur nog steeds met de gemeente Den Haag in overleg over subsidie voor Hijs Hokij. Het vertrek van
wethouder Richard de Mos en de veranderingen binnen de gemeenteraad maakt dat wij nu in overleg zijn met nieuwe
mensen hierover binnen de gemeente. We willen een meerjarenplan voor het behoud van ijshockey in Den Haag en zijn
hierover samen met Stichting Topsport Hijs Hokij en de juiste mensen van de gemeente in gesprek. We houden jullie op
de hoogte!

