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VAN HET BESTUUR
Met een stijgend aantal vaccinaties lijkt het einde van de
tunnel voor ons allemaal dichterbij te komen. We zijn heel blij
dat er ook voor de senioren weer meer ruimte is om te
hockeyen. Zeker ook nu de avondklok een uur later ingaat.
Daarnaast blijft het spannend of het de KNHB zal lukken om
vanaf mei een competitie te organiseren. Als dat gebeurt zal
het een fietscompetitie zijn, waarbij de twee teams op
fietsafstand liggen. Ondertussen spelen onze jeugdteams
onderlinge wedstrijden met gemengde teams. Heel leuk en
leerzaam. Voor de senioren heeft HCF een online Swingo
georganiseerd. Legendarisch voor hen die erbij waren.
De komende periode gaan we aan de slag met de teamindeling
voor volgend jaar. Daarvoor is het natuurlijk van groot belang
om tijdig (vóór 1 mei!) te laten weten als je (kind) wil stoppen
met hockey. Het liefst zien we jullie natuurlijk begin september
weer allemaal terug met, als het een beetje meezit, reguliere
trainingen en competities én een clubhuis waar we weer met
elkaar aan de bar kunnen staan en zo nu en dan feest kunnen
vieren. We kunnen haast niet wachten!

Heb je input voor de volgende nieuwsbrief?
Mail naar communicatiecommissie@hcfeijenoord.nl

SENIOREN SWINGO
Op vrijdag 26 maart was het tijd voor de eerste Senioren SWINGO. Met een
borrelpakket verzorgd door de Seniorencommissie konden enkele daken eraf op
verschillende plekken in Rotterdam. Zonder fysiek contact, maar met afstand de
mooiste plaatjes van DJ HW, de meest fantastische prijzen voor het “Kapje op kapje
af”-spel en de leukste bingo in tijden.

WINNAAR BAK EN WIN!
De winnaar van onze bakwedstrijd Heel
Feijenoord Bakt was Sanne Vos, die de
concurrentie ver achter zich liet met een
prachtige hockeyveldtaart. Als prijs kreeg ze
een mooie set om zelf paaseitjes mee te maken.
Gefeliciteerd Sanne! Kom je ook eens wat eitjes
uitdelen op de club? ;-)

DE WEBSITE HEEFT EEN NIEUW JASJE!
Misschien heb je het al gezien, maar onze HC Feijenoord website is vernieuwd. Met
de grandioze hulp van de LISA-medewerkers is alle informatie nu nog iets beter te
vinden via ons nieuwe dropdownmenu. Een deel van deze informatie stond er al
op, maar veel is ook nieuw. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij het overzicht
van onze sponsoren, de medische informatie en de vacatures van alle commissies.
Ook is er een link naar onze TikTok-account! Volgens LISA zijn wij één van de
(misschien wel de) eerste die dat op de site hebben!

LIDMAATSCHAP EN OPZEGGEN
Wil je stoppen met hockeyen bij HC Feijenoord? Dat zouden we natuurlijk erg jammer
vinden, maar hiervoor geldt het volgende. Om je lidmaatschap stop te zetten, moet je
een mail sturen naar ledenadministratie@hcfeijenoord.nl. Geef in je e-mail duidelijk aan
per wanneer je wilt stoppen (in het geval van ouders: welk kind of eventueel meerdere
kinderen). Doe dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 mei 2021 . Anders word je
voor volgend seizoen aangemeld bij de KNHB, ingedeeld in een team en moet je weer
contributie betalen. Let op! Je opzegging is pas geldig en definitief als je een
bevestiging hebt ontvangen van de ledenadministratie! Je afmeldingsmail moet dus
wel vóór 1 mei binnen zijn. De datum van 1 mei komt voort uit het feit dat we per 1 juni
al nieuwe teams moeten samenstellen en daarmee het nieuwe seizoen feitelijk al is
begonnen.

LIDMAATSCHAP SENIOREN
Voor de senioren was dit seizoen door
corona behoorlijk uitgekleed. Daar waar de
jeugd kon doortrainen en sporten, hebben
we de senioren helaas binnen de
coronaregels relatief weinig gelegenheid
kunnen bieden om te sporten. We hopen dat
we door het huidige vaccinatieprogramma
volgend seizoen ons normale
verenigingsleven weer kunnen hervatten.
Mocht je als senior lid als gevolg van corona
in een onzekere financiële situatie verkeren,
dan bieden we voor komend seizoen 20%
korting aan op je contributie. Stuur in dat
geval een mail aan
penningmeester@hcfeijenoord.nl met het
verzoek om voor deze korting in
aanmerking te komen.

PUSH-BERICHTEN
CORONAREGELS
HOE ZAT HET OOK AL WEER MET
DE CORONAREGELS OP DE CLUB?
JE VINDT DE REGELS OP ONZE
WEBSITE.

SAVE THE DATE
WOENDAG 21 APRIL OM 20.00
UUR VINDT DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING PLAATS.
NOTEER HET ALVAST IN JE
AGENDA!

