NIEUWE SPELREGELS
Ben je al op de hoogte van de nieuwe spelregels? Bekijk via onderstaande link een You Tube filmpje
voor een duidelijke uitleg:

CLUBSCHEIDSRECHTERS
Ben je bereid om ook af en toe een wedstrijdje te fluiten, als het wedstrijdsecretariaat het niet lukt
om hiervoor een scheidsrechter te vinden? Stuur dan een app naar Herman van Prooye
(0618875135) en vraag of je ook toegevoegd kan worden aan de appgroep clubscheidsrechters. Met
meer scheidsrechters, lukt het vast vaker om het alsnog rond te krijgen.
STAGE
Maatschappelijke stage doen? Doe je stage bij HCC. Maatschappelijke stage is een vorm van leren
door vrijwilligerswerk te doen. Deze stage is sinds een aantal jaren vaak onderdeel van het
schoolprogramma, net zoals andere vakken. Hoe de stage ingericht wordt, is afhankelijk van de
school en het schooltype. Je mag zelf bepalen waar en hoe je stage gaat lopen, als het maar past
binnen de spelregels. De spelregels heb je van school meegekregen. Vaak is het ook mogelijk om
deze maatschappelijke stage bij je eigen hockeyclub te doen, o.a.: door het meehelpen met training
geven of, het organiseren van toernooien en/of feesten of, het fluiten van wedstrijden of, probeer
zelf iets anders leuks te bedenken. Je kunt je hiervoor opgeven door een email te sturen naar
info@hccapelle.nl
AFGELASTINGEN
Wedstrijd afgelast? Bel niet naar het clubhuis, de jongste jeugd-commissie, de hockey technische
commissie, het wedstrijdsecretariaat of de ontvangende club indien u uit speelt! Algemeen: Geen
bericht? Dan gaat de wedstrijd door!
JEUGDSPORTFONDS / STICHTING LEERGELD
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen
niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak
letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via 105 lokale Leergeld
stichtingen, die samen actief zijn in 72% van alle Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen
kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen
hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en
eigenwaarde krijgen.

VOG
Adeline van der Leeden zal komend seizoen voor alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag
aanvragen. De VOG is een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van een
vrijwilligersorganisatie. Er zal een algemeen screeningsprofiel aangevraagd worden, waarbij
meerdere gebieden gescreend worden (informatie, geld, goederen, diensten, zakelijke relaties,
proces, aansturen organisatie, personen). Mocht je hier vragen over hebben of bezwaar tegen
hebben, dan kun je contact opnemen met Adelinde van der Leeden: vog@hccapelle.nl
SPONSORING
Sponsors zijn hard nodig voor de inkomsten die het mogelijk maken om extra activiteiten of
faciliteiten voor de club te kunnen realiseren. Dat gaat ons dus allemaal aan! Ben je geïnteresseerd
in een bord van jouw bedrijf of organisatie langs een van de velden, dan horen we graag van je via
sponsor@hccapelle.nl.
FYSIOTHERAPIE

Gerhard Joling zal op de maandagen, tijdens trainingsweken, weer een open inloopspreekuur
hebben van 18.30 tot 19.30 uur.
TOERNOOIBIJDRAGE & CONTRUBUTIE
Zoals besloten tijdens de laatste ledenvergadering, is met ingang van dit seizoen de toernooibijdrage
afgeschaft. Daarnaast is tijdens de ALV besloten dat de contributie verhoogd wordt met 5%. De
zaalcontributie is vastgesteld op 75 euro.
SPORTIVITEIT & RESPECT
Vraag naar de gedragscodes HCC sportief en sociaal versie en bespreek deze met je team. De Jongste
Jeugd kan bij de bar na de wedstrijden een blauwe kaart ophalen. Voorzien van een leuk
compliment kan je die aan de tegenstander overhandigen, als je met elkaar na afloop een drankje
drinkt.
OUDE STICKS & BALLEN
Heb je thuis nog oude sticks, die je niet meer gebruikt? In de garage staat een kliko met leensticks,
daar kun je de sticks in doen. Kijk ook even of je thuis nog ballen hebt liggen en neem die weer mee
naar de club.
CLUBREGELS

Nu het seizoen weer is begonnen, willen wij een aantal huisregels weer even onder de aandacht
brengen bij iedereen:

-

Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn als zij op het complex lopen. En ja, ook de
allerliefste honden..
Fietsen graag bij de fietsenrekken en niet verspreid over het gehele terrein.
Roken is alleen op zondag toegestaan op het terrein, op andere momenten mag er alleen
gerookt worden bij de rookvoorziening naast de garage. Peuken vinden we dus niet meer op
het terras..

DAKA

Deze week ontvangen alle leden een email met info over clubkorting bij DAKA.
VRIJWILLIGERS
Zonder vrijwilligers staat een club als HCC stil! Om de trainingen, wedstrijden, accommodatie,
arbitrage, activiteiten en evenementen goed georganiseerd te houden, is voor het nieuwe seizoen
behoefte aan minstens tien nieuwe vrijwilligers op diverse gebieden. Dus wacht niet tot je gevraagd
wordt, maar meld je aan als vrijwilliger voor je favoriete commissie of functie! Een actueel overzicht
vol nieuwe vacatures voor het nieuwe seizoen volgt binnenkort per email. Wij verwelkomen je graag
als onze nieuwe collega-vrijwilliger!! Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem contact op:
info@hccapelle.nl.
KOPEN VOOR JE CLUB

Onze club heeft zich aangesloten bij Kopen voor je Club - de slimste clubactie van Nederland. Van
elke online aankoop sparen we tot 8% van het aankoopbedrag voor onze club. Het werkt heel erg
makkelijk en kost ons geen geld, geen tijd en geen moeite. Slechts één muisklik extra.
Een nieuwe laptop via Coolblue levert de club ongeveer 30 euro op. Een weekendje weg via Booking
25 euro en een complete vakantie via TUI of Expedia makkelijk meer dan 100 euro! Voor elke 250
euro kleding via Wehkamp (ook voor kinderen) krijgt de club ongeveer 20 euro! Dat zijn serieuze
bedragen, zeker als iedereen meedoet! Veel kleine bedragen helpen natuurlijk net zo goed. Een
bosje bloemen, gereedschap en kado’s voor alle verjaardagen koop je natuurlijk ook online.
In totaal zijn er ongeveer 50 verschillende webwinkels: Coolblue, Wehkamp, Bijenkorf, Booking,
Expedia, TUI, HEMA, Blokker, Gall&Gall, Jumbo, Kleertjes.com, Praxis, Greetz en nog veel meer. Via
Kopen voor je Club koop je 1.000.000 artikelen online én spaar je tot 8 procent voor onze club.
Helemaal gratis en supermakkelijk!
Hoe werkt het?
1. KLIK voor elke aankoop eerst naar onze eigen speciale clubpagina
2. SHOP zoals je bent gewend en zoveel je maar wilt
3. SPAAR tot 8% van elke online aankoop

Bekijk onze clubpagina op Kopen voor je Club via: https://kopenvoorjeclub.nl/hccapelle
Hoe kun jij helpen?
Neem alvast een kijkje op de clubpagina en bekijk het aanbod van webwinkels. Je ziet er ook allerlei
handige tips en hulpmiddelen waardoor jij met webwinkelen via Kopen voor HC Capelle eenvoudig
geld kunt sparen voor onze club. Dit zijn de belangrijkste:
- Bewaar de link naar de clubpagina op je buroblad, als favoriet of als opstartpagina van je browser
- Installeer Kopen voor je Club Assistent voor in je browser
- Meld je aan voor de Weekly Update: elke week een herinnering én inspiratie
- Meer tips op de clubpagina: https://kopenvoorjeclub.nl/hccapelle
De opbrengst wordt live bijgewerkt op de clubpagina; ook de drie laatste aankopen zijn zichtbaar. Zo
kun je je eigen aankoop mét opbrengst terugzien. Kopen voor HC Capelle is niet alleen
supermakkelijk, maar ook hartstikke leuk!
Just do it!
Door jouw extra muisklik kan onze club veel extra inkomsten verkrijgen.
Het is zonde als we dit "gevonden geld” niet voor onze club sparen.

