
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Nieuwsbrief 6 
In deze nieuwsbrief 
o.a.: 
 

• Play offs  

• Gemeente 

• Betalingen 

• Opzeggingen 

 

 

Seizoen 2019-2020 Februari/Maart 2020 

We naderen de slotfase 
van het seizoen. De 
eerste divisie is helaas al 
uitgeschakeld in de 
kwartfinale. De 
jeugdteams maken zich 
op voor de strijd om het 
Nederlands 
Kampioenschap op 
zaterdag 28 maart in 
Tilburg. Zowel de U12 als 
de U14 en U16 liggen op 
koers voor deelname aan 
deze finaledag! 
Bij de senioren zijn HHDH 
2, de Flames en de 
Bullets in de race naar de 

Play offs 

Nieuws van de gemeente 

De subsidie van de 
Gemeente Den Haag is 
ontvangen voor dit 
seizoen. Daar zijn we 
natuurlijk erg blij mee, 
maar we hopen ook op 
een oplossing voor de 
langere termijn in 
samenwerking met de 
gemeente. 
Vrijdag (14 februari) was 
wethouder Sport, Hilbert 
Bredemeijer, aanwezig bij 
de wedstrijd van Hijs Hokij 
Beneleague tegen Microz 
Eaters Geleen. Hij was 
erg enthousiast over de 
wedstrijd, het publiek en 
de organisaties. We 
blijven samen met 

finale. We mogen nu al 
weer spreken van een 
mooi seizoen! 

Stichting Topsport Hijs 
Hokij in gesprek met de 
wethouder. En houden 
jullie natuurlijk op de 
hoogte van de 
ontwikkelingen. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fsearch%2Fhockey%2Bplayoffs&psig=AOvVaw2TfjlWrMX7hLVnjn0oM2Yr&ust=1582052359242000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODGpa-i2ecCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Het seizoen is bijna 
afgelopen en de laatste 
termijn van betaling is 
vervallen. Indien er nog 
niet is betaald en er geen 
contact is geweest met 
Rob Hols met betrekking 
tot de verschillende 
aanmaningen, wordt het 
geheel uit handen 
gegeven aan het 
incassobureau. Trainen 
en spelen (verwijdering 
van longlist) is dan niet 
meer mogelijk!  

Betalingen contributie 

Het team van de 
jeugdrecreatie is goed 
bezig. Zij trainen 2x in de 
week en spelen zo af en 
toe een wedstrijd. Zo ook 
vrijdag 14 februari. Het 
jeugdrecreatieteam van 
Leiden Lions was die dag 
de tegenstander. Waar er 
eerder dit seizoen werd 
verloren, was de winst 
deze keer voor Hijs Hokij. 
Met 5-4 werden de Lions 
verslagen. Gefeliciteerd! 

Jeugdrecreatie 

 

Opzeggingen 

Opzeggingen voor het 
komende seizoen dienen 
voor 1 mei 2020 binnen te 
zijn. 
Dit kan per post en/of per 
email. 
 

Vriendenloterij 

Het is al weer even 
geleden, maar tijdens de 
belactie voor de 
Vriendenloterij hebben de 
U16 moeders fantastisch 
werk verricht. Er zijn 
namelijk nu 33 loten 
waarmee we meespelen in 
de loterij (was 13).Bijna de 
helft van de prijs van een 
lot (€14) gaat naar de 
vereniging. Dat is elke 
maand een heel mooi 
bedrag! 
Nogmaals dank voor jullie 
inzet dames ☺ 



 
 
 
 
 
 
 

 

 


