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De Zevenklap in je webbrowser

In deze Zevenklap
Chelmsford 2019
Nieuw Digitaal WedstrijdFormulier (DWF)
HCZ per 9 maart rookvrij

Wedstrijdverslagen kunnen uiterlijk maandagavond worden gemaild naar:
redactie@hczonline.nl
In verband met verwerken alle bijdragen als e-mailtekst aanleveren.
Geen Word documenten.
Veel leesplezier!

Chelmsford 2019

Van vrijdag 3 mei tot en met zondag 5 mei 2019 gaan we weer hockeyen tegen onze
vrienden uit Chelmsford. Dit jaar ontvangen we ze in Zevenbergen. Doe ook mee!
Zit je in een A, B of C team? Schrijf je dan in als speler.
Klik hier voor het inschrijfformulier
Wil je een team begeleiden? Schrijf je dan in als begeleider.
Klik hier voor het inschrijfformulier
We zoeken veel vrijwilligers om het weekend succesvol te laten verlopen. Denk aan
beveiliging, hulp bij het ontbijt voor de Engelsen, opbouw en afbouw, afwas, serveren van
maaltijden, opruimen, bardienst en schoonhouden van het terrein. Wil jij je steentje
bijdragen om alle jeugdleden een onwijs toffe beleving mee te geven? Help ons!
Klik hier voor het inschrijfformulier
Daarnaast zoeken we nog sponsoren. We maken kosten voor het inkopen van eten en
drinken, huur van keukenmateriaal en tenten, dj en disco, aankleding, extra traktaties, etc.
We hebben de prijs voor het toernooi voor de deelnemers en onze Engelse gasten altijd zo
laag kunnen houden omdat we elk jaar mochten rekenen op een aantal sponsoren. Help jij
ons dit jaar ook?
Je helpt met een financiële bijdrage, lekkers, snacks, fruit, cadeautjes, etc.
Voor Euro 350,- wordt je truiensponsor met naamsvermelding
Voor Euro 100,- wordt je spandoeksponsor
Mail naar: chelmsford@hczonline.nl voor vragen aan de commissie: Mike, Reinier,
Danique, Noor en Annemarie

SCHRIJF JE IN VOOR 1 FEBRUARI 2019!
DAN SLUIT DE INSCHRIJFDATUM!
Check de HCZ website

Nieuw Digitaal WedstrijdFormulier (DWF)
Met ingang van 1 januari heeft de KNHB een nieuw DWF in gebruik genomen.
De lay-out van het DWF is gewijzigd, inhoudelijk en procedureel zijn er geen
veranderingen.
Onderstaand de handleidingen voor het nieuwe DWF voor scheidsrechters en coaches.
Handleiding DWF scheidsrechters
Handleiding DWF coaches

HCZ per 9 maart rookvrij
Tijdens de ALV is besloten dat we als hockeyclub anno 2019 als rookvrije club door het
leven willen gaan. Roken en gezond sporten gaan immers niet samen. Dit betekent
concreet dat er vanaf het eerste speelweekend na de winterstop, zaterdag 9 maart, niet
meer gerookt mag worden op het hockeycomplex. Niet in de weekenden en niet door de
weeks, tijdens trainingsavonden.
Via diverse communicatieuitingen in en om het clubhuis zal aandacht worden gevraagd
voor het feit dat roken niet meer is toegestaan. Rookvrij zijn en blijven werkt echter alleen
als we hier als leden, ouders, begeleiders, vrijwilligers gezamenlijk onze
verantwoordelijkheid in pakken. Laten we in 2019 goed voor elkaar zorgen.

Volg ons op Twitter

Kijk op de HCZ-App!
Wil je op de hoogte zijn van het wedstrijdschema? De
trainingstijden? De wedstrijdlocaties etc? Of jij of je
ouders bardienst hebben?
Download dan onze app:

Volg ons op Facebook

Vraag en Aanbod
De sponsoren van HCZ

De wedstrijdschema's

Deel je wedstrijd!

en de lijst voor de

Stuur je verslag uiterlijk
maandagavond naar
redactie@hczonline.nl zodat
volgende week jouw verslag
hier te bewonderen is voor
de hele club! Je kunt het
verslag als losse tekst in
een email opsturen en
eventueel een leuke foto los
bijvoegen.

bardiensten staan online!
Via onderstaande link ga je
rechtstreeks naar het
wedstrijdschema en de
bardiensten van HCZ.

Het komende
wedstrijdschema

Heb ik
bardienst? Klik
hier

Je verslag
mailen? Klik hier

De Zevenklap is hét clubblad van Hockeyclub Zevenbergen,
geschreven voor en door de leden.

Versterk onze
hockeyclub!
Ben jij ook benieuwd wie al
die vrijwilligers zijn die de
organisatie van onze
hockeyclub op zich nemen.
Of liever nog: zou jij ons
willen versterken? De derde
helft kan niet zonder jouw
hulp.

Kijk op de
website

