
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Nieuwsbrief 3 
In deze nieuwsbrief 
o.a.: 
 

• 1e goal 

• Club van #99 

• Super 
Sunday 

 
 

Seizoen 2021-2022 november 2021 

In de laatste ALV van augustus 2021 hebben we een oproep gedaan voor een 
nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris. Het huidige bestuur (Esther 

Calame, Rob Hols en Raymond Renirie) heeft de wens uitgesproken te 
stoppen en kan de rest van dit seizoen nieuwe vice-bestuursleden nog 
coachen. Helaas hebben zich nog geen kandidaten gemeld, maar we gaan 
echt stoppen als bestuursleden. Hopelijk worden de profielen hieronder zo 

spoedig mogelijk gevuld door kandidaten die de kar van onze mooie vereniging 
willen gaan trekken. Heb je interesse, meld je dan bij 1 van ons of via 

info@hijshokij.nl.  

WE STOPPEN ECHT! 

mailto:info@hijshokij.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Overleg Gemeente Den Haag 
We zijn reeds lange tijd in 
gesprek met de gemeente 

Den Haag over financiële 
ondersteuning voor de 
vereniging. Onlangs is er 
weer een gesprek geweest 

en daarin heeft de Directeur 
Sport van de gemeente, 
Peter van Veen, aangegeven 

dat zij bezig zijn met het 
optuigen van een 
subsidieregeling voor ‘dure 

sporten’.  
Hijs Hokij is niet de enige 
vereniging met problemen, 
ook zwem -en 

turnverenigingen kampen met 
tekorten. Het optuigen van 

een subsidieregeling kost tijd. 

We hebben nu maandelijks 
overleg met de gemeente 
over de voortgang en wij 

blijven als vereniging actief 
met het genereren van 
inkomsten. 
Uiterlijk maart 2022 moet er 

een subsidieregeling gereed 
zijn. Van daaruit hebben we 
dan nog tijd om het seizoen 

2022-2023 vorm te geven op 

financieel vlak. 

1e GOAL       

Zondag  was een 
memorabele avond voor ons 

lid Erik van der Sluis. Eric 
speelt al meerdere seizoenen 
in het Hijs Hokij Brouwerij 
Scheveningen Bierteam en 

scoorde deze avond in de 
wedstrijd tegen Utrecht zijn 1e 
goal. 

Erik, van harte gefeliciteerd! 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

We hebben al aardig wat geld binnen gehaald, maar we hebben nog lang niet van alle leden een 
sponsoraanmelding binnen. 

Kom op mensen, laat de vereniging en je medeleden niet in de kou staan en breng een sponsor 

aan! 

Club van #99 

 

Super Sunday Zondag 28 november kleurt 
het Stappegoor 
IJsportcentrum in Tilburg 

opnieuw rood en blauw. Die 
dag spelen namelijk zowel de 
U15 als de U17 de 
bekerfinale. De U15 neemt 

het op tegen Red Eagles Den 
Bosch en Smoke Eaters 
Geleen is de tegenstander 

van de U17. 
Helaas is er dit jaar vanwege 
de coronamaatregelen geen 

publiek toegestaan, maar 
houd Facebook van de 
vereniging in de gaten voor 

info over de livestream! 

Coronamaatregelen 

Ondanks alle maatregelen 
wordt er op dit moment nog 

steeds getraind en 
gespeeld. Dank aan 
iedereen die meehelpt om 

dit mogelijk te maken. 


