Woord van de voorzitter
Volgende week is het zover! Wij kunnen hockeyen!
Sinds wij als bestuur vorig jaar begonnen, hebben wij 2 mijlpalen voor ogen...
De eerste mijlpaal is de eerste keer de velden bespeeld te zien worden. De
tweede is de eerste keer onze hockeyers in het mooie Rijnvliet-tenue een
competitiewedstrijd te zien spelen. En nu gaan we volgende week de eerste
mijlpaal meemaken met de gereedheid van het zandveld, mede dankzij het
harde werken van de groep vrijwilligers. Wij hebben er zin in!
Er is echter wel een zeer dringend verzoek aan iedereen om, zolang het
waterveld (veld 1) niet klaar is, deze absoluut nog niet te betreden. Dit kan tot
grote schade en extra vertragingen leiden en dat wil natuurlijk niemand. Want
ook dat veld willen wij snel in gebruik kunnen nemen voor nog meer
hockeyplezier!
Tot op de velden!
Met vriendelijke groeten namens HC Rijnvliet,
Patrick Laurens
Voorzitter

Nieuw clubhuis!
De kogel is door de kerk! Vanaf 1 april huurt HC Rijnvliet een gedeelte van het
clubhuis van voetbalvereniging SVNU. Ons bezoekadres wordt Rijnvliet 3 in
Utrecht.

SVNU beschikt over een groot clubhuis met meerdere verdiepingen en ruimtes.
Wij gaan een gedeelte van de benedenverdieping gebruiken met terras!
Het clubhuis van SVNU ligt dichtbij ons hoofdveld. Vanaf ons terras loop je zo
naar het hockeyveld. De ruimte is ongeveer 200 vierkante meter en heeft een
eigen kantine, keuken en wedstrijdkamer. Daarnaast krijgen wij een eigen
materiaalopslag onder de tribune van SVNU. Bovendien gaan wij gebruik
maken van 2 kleedkamers van SVNU.

Opening velden en aanvang eerste
trainingen
Vanaf 12 april a.s. kunnen we gaan trainen! Wij starten de 12e met de senioren,
waarna op 13 april de jeugdtrainingen volgen.
Op zaterdag 16 april beginnen we met de eerste onderlinge wedstrijdjes van de
jeugd! Het grote event dat op deze dag gepland stond wordt helaas nog even
uitgesteld tot het waterveld ook helemaal gereed is.
Wij willen de eerste wedstrijdjes die op onze club gespeeld worden echter
natuurlijk niet helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan, dus op 16 april zal om
12.15 uur wethouder Paulus Jansen officieel een lintje doorknippen, in het
bijzijn van het bestuur en de pers!
Iedereen is uiteraard van harte uitgenodigd!

Indeling trainingen en facturatie prelidmaatschap
Informatie en indelingen van de trainingen en clinics/wedstrijden voor iedereen
die zich heeft opgegeven voor het pre-lidmaatschap, zijn inmiddels door de
junioren- en senioren commissie verzonden. De exacte (trainings)tijden volgen
nog.
Bij eventuele vragen of indien je per abuis geen bericht hebt ontvangen, kun je
mailen naar: senioren@hcrijnvliet.nl of junioren@hcrijnvliet.nl.
De factuur voor het pre-lidmaatschap wordt in de loop van april verzonden.

Oproep voor het leveren van meubilair,
materialen, apparatuur etc!
Er is nog veel nodig om ons nieuwe clubhuis in te richten. Hiervoor is een
beperkt budget beschikbaar, dus het zou heel mooi zijn als er leden zijn die
hieraan een steentje kunnen bijdragen.
Zijn er leden die bijvoorbeeld via hun werk tegen zeer gereduceerd tarief
materialen kunnen aanbieden of heb je wellicht nog nuttige spullen in de garage
staan? Meld je dan bij de accommodatie commissie, want zij brengen alle
benodigdheden in kaart!
Wij denken aan o.a. de volgende zaken:


Bureautafels



Bureaustoelen
Wedstrijdtafel
Bar














Barkrukken
Steigerhout
Glaswerk
Professionele koffiemachine
Muziek installatie
Keuken materialen
Diepvries voor ijs
Klusmaterialen, verf, etc.
Koelkasten voor drank en etenswaar
Schoonmaak materialen

Kan je ons helpen? Mail dan naar accommodatie@hcrijnvliet.nl

Oproep vrijwilligers voor klusweekend
Op zaterdag 16 april gaan we klussen! Heb je een uurtje over (of meer....) meld
je dan aan om te komen helpen. Alle hulp is welkom!
De volgende taken liggen op ons te wachten: schoonmaken, verven, meubels in
elkaar zetten en sjouwen, maar er moet ook koffie geschonken worden! Dus
jong, oud, iedereen is welkom!
In 2 dagdelen willen we op 16 april het clubhuis gereed maken:
- van 9:30 tot 12:30 uur
- van 13:30 tot 16:30 uur
Kom helpen klussen in het nieuwe clubhuis van HC Rijnvliet! Vele handen
maken licht werk....
Meld je aan via accommodatie@hcrijnvliet.nl onder vermelding van je
naam en tijdens welk dagdeel je wilt komen helpen.

Accommodatie commissie
De accommodatie commissie van HC Rijnvliet bestaat uit:
Willem-Jan Beerthuis, tevens bestuurslid Accommodatie & hockey materiaal
Joris van de Ploeg
Luc Pennings
De commissie is verantwoordelijk voor het juiste onderhoud en beheer van de
accommodatie van HC Rijnvliet: de velden, het terrein, de kleedkamers en het
clubhuis.

Vragen?
De inrichting van het clubhuis wordt gecoördineerd
door de accommodatie commissie. Heb je vragen,
mail accommodatie@hcrijnvliet.nl

Als lid van HC Rijnvliet ontvangt u deze nieuwsbrief automatisch

