Kampioenen
Maar liefst drie teams hebben het seizoen afgesloten met een kampioenschap. De jongens van JO19-1 werden in hun
voorlaatste competitiewedstrijd voor het tweede achtereenvolgende jaar kampioen. Een knappe prestatie voor het
team van trainer André Evers en leider Cocki Bruggemann.
De jongens en meiden van JO11-3 die onder leiding staan van trainers Erik Dreteler en Jeroen Bremer wonnen hun
laatste wedstrijd thuis met 10-1 van Groessen en werden daarmee welverdiend kampioen.
En de heren van het derde elftal bereikten de eerste plaats op de ranglijst dankzij een 4-0 overwinning op Basteom.
Van harte gefeliciteerd, kampioenen!

Bekerfinale
Zaterdag 27 mei speelde JO11-3 de KNVB bekerfinale tegen Concordia Wehl JO11-3. Op neutraal terrein in
Varsseveld werd in een zinderende wedstrijd nipt verloren. Na een 4-1 achterstand kwamen onze jongens en meiden
met veel inzet goed terug naar 4-4. Helaas werd de penaltyserie verloren en werd HC'03 tweede. Desondanks waren
de leiders en ouders ontzettend trots op deze mooie prestatie!

Afscheid en opvolging webmaster
Heb je een bericht voor de website? Mail het naar de webmaster en het staat er in een mum van tijd op. Wil je een
elftalfoto hebben van je team? Vraag het Epco en hij zorgt ervoor. Epco Schierboom heeft de laatste jaren veel tijd
en energie gestoken in onze website en de fotografie daarvoor. Mede dankzij zijn inspanningen hebben we een
professionele en actuele site boordevol informatie over onze club, onze prestaties en de vele activiteiten die we
organiseren. In de winterstop gaf Epco ons helaas aan na dit seizoen te willen stoppen.
Epco, bedankt voor je inzet!
Een nieuwe beheerder voor de website hebben we inmiddels gevonden in de persoon van Chantal Verheij. In de
komende weken neemt zij het stokje van Epco over zodat we in het nieuwe seizoen online een goede start kunnen
maken. Chantal, van harte welkom!

Afscheid Koos
Voor de laatste competitiewedstrijd van ons eerste elftal werd Koos Bloemendaal in het zonnetje gezet. Koos is al
sinds de oprichting van onze club onze trouwe verzorger. En voor 2003 was hij dat ook al jaren voor H en K. Koos
staat elke week op zondag paraat voor het verzorgen van de selectiespelers en is doordeweeks vaak op de club om
vragen of klachten van andere clubleden te behandelen. Nu vindt Koos het mooi geweest en heeft hij aangegeven te
willen stoppen. Koos, bedankt voor je inzet!

Rabo Clubkas Campagne
In april hebben we jullie tijdens de Rabo Clubkas Campagne opgeroepen te stemmen op HC’03 en ’t Hessenhuus.
Daar is massaal gehoor aan gegeven want in totaal hebben we 901,09 euro opgehaald. Met dit bedrag gaan we
nieuw spelmateriaal voor onze jeugdspelers aanschaffen in verband met de gewijzigde spelvormen die komend
seizoen van start gaan. Bedankt aan iedereen die zijn stem op ons heeft uitgebracht en dit mede mogelijk heeft
gemaakt.

Traject Back to Basics
Twee jaar geleden nam onze club deel aan het KNVB-traject Back to Basics. Het traject stimuleerde verenigingen tot
nadenken over wat de eigenlijke basis van hun vereniging is, en is een middel om met mensen binnen de club in
gesprek te gaan om tot inzichten en actiepunten te komen. De stuurgroep die onder leiding van een externe
gespreksleider het traject volgde, kwam uiteindelijk met een aantal onderwerpen die door leden het vaakst werden
genoemd en waar de club mee aan de slag moet. Femke Derksen, Chantal Verheij, Cindy Herberts, Jeroen
Huisintveld, Bas Romein en Anton Arntz die samen de stuurgroep vormen, stellen zich beschikbaar om de draad weer
op te pakken. Voorzitter Mart de Kruif gaat eerst met ze in gesprek om samen te bekijken waar de grootste prioriteit
ligt.

Openstelling kantine
De hele maand juni is de kantine elke donderdagavond geopend. Dus heb je zin om te trainen of een potje te
biljarten? Dan kan dat. In juli is ’t Hessenhuus de hele maand gesloten met uitzondering van het jeugdkamp en het
vliegerfeest.

Vacatures
Met ingang van het nieuwe seizoen is HC’03 op zoek naar een verzorger/sportmasseur m/v voor de dinsdag- en
donderdagavond en voor de begeleiding van het eerste elftal op de zondagmiddag. De functie kan eventueel door
meerdere personen worden ingevuld. Ben jij de enthousiaste en betrokken verzorger die wij zoeken? Kijk op
www.hc-03.nl voor de volledige functieomschrijving en stuur je reactie naar hc-03@hc-03.nl.
Daarnaast zijn we voor het nieuwe seizoen op zoek naar een ambitieuze jeugdtrainer voor JO19-01, spelend in de 1e
klasse, en voor het 2e elftal, spelend in de 3e klasse. Ken je iemand die daarin interesse heeft? Verwijs dan naar onze
website www.hc-03.nl voor het functieprofiel. Dan hebben we hopelijk bij de start van het seizoen beide vacatures
ingevuld.

Activiteitenkalender
Jeugdkamp
Ook dit jaar gaan de D, E en F pupillen op jeugdkamp. Op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli gaan we met al onze
pupillen een spetterend kamp houden. Net als afgelopen jaren blijven we ook dit jaar op het terrein van HC’03. Wil je
mee? Vul dan de antwoordstrook zo snel mogelijk en volledig in en lever deze uiterlijk vóór 1 juni 2017 in bij je
trainer of in de daarvoor bedoelde bak in de ontvangstruimte vooraan bij de kleedkamers.

Vliegerfeest
Noteer het alvast in je agenda: Op zaterdag 8 en zondag 9 juli is het sportpark voor het derde achtereenvolgende jaar
de locatie waar zeventig vliegeraars uit binnen- en buitenland je laten genieten van de meest uiteenlopende vliegers.
Van pinguïn tot cowboy en van draak tot Elvis. Kinderen kunnen meedoen aan een workshop vliegers maken en er is
een puzzeltocht voor ze uitgezet. Daarnaast laten vliegeraars snoep en knuffels voor ze droppen. Op zaterdagavond
vindt het spectaculaire nachtvliegeren plaats waarbij vliegers in het donker worden opgelaten.
Het vliegerfeest is op zaterdag 8 juli van 10.00 tot 23.00 uur en op zondag 9 juli van 10.00 tot 17.00 uur. De entree is
gratis.

Het bestuur van HC’03
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen de club? Volg ons dan op Facebook en Twitter.

