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Wedstrijdverslagen kunnen uiterlijk maandagavond worden gemaild naar:
redactie@hockeyclubzevenbergen.nl

In verband met verwerken alle bijdragen als e-mailtekst aanleveren.
GEEN Word documenten.

Veel leesplezier!  

Parkeeroverlast vrijdagavond 24 mei van
18:00 tot 18:30 uur.
Vrijdagavond 24 mei staat voor de examenkandidaten van het Markland College het gala
op het programma.
De feestelijke stoet van 80 tot 100 prachtige voertuigen verzamelt van 18:00 uur tot 18:25
uur op het parkeerterrein van Sportpark de Meeren.
Dit kan voor kortstondige overlast zorgen.
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Geen training op 7 juni
In verband met Pinksteren
TC

Nieuw tenue
 

Beste leden,

Hierbij nogmaals een reminder betreffende korting op het gehele tenue bij Sport 7.

De maand Mei is DE maand om het tenue te passen en te bestellen. Je krijgt 20% vroeg
bestel korting op het tenue tot en met 31 mei 2019.

Aangezien de hele club over gaat op het tenue, is de levertijd langer dan normaal. Dus NU
passen en bestellen en betalen bij ophalen! 

Heb je een sponsor? Neem dan VOOR ophalen tenue contact op met de
sponsorcommissie via sponsor-cie@hockeyclubzevenbergen.nl

Sportieve groet,

Namens sponorcommissie

Opzeggen lidmaatschap 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019, de opzegtermijn is 1
maand.
 
We hopen natuurlijk niet dat je opzegt, maar als je dat toch doet om welke reden dan ook,
houd je aan de uiterlijke opzegtermijn. 
Wij willen ook graag weten waarom je hebt besloten om je lidmaatschap te beëindigen.
Ga je verhuizen, studeren of vind je hockey niet meer zo leuk? We horen graag de reden
van de opzegging. Niet alleen voor de statistieken maar vooral zodat we er misschien nog
iets van kunnen leren.
 
Het lidmaatschap kan je beëindigen door  voor 1 JUNI  een e-mail te sturen naar
ledenadministratie@hockeyclubzevenbergen.nl, van de ledenadministratie ontvang je per
e-mail een bevestiging van de opzegging. Met de ontvangst van de bevestiging is de
opzegging definitief.
 
LET OP, je moet aan alle financiële verplichtingen hebben voldaan voordat je opzegging in
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behandeling wordt genomen.
 
Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan de
ledenadministratie worden niet geaccepteerd.
 
Als je niet zeker weet of je volgend seizoen lid kunt blijven, bijvoorbeeld in verband met
studie, stage, etc, stuur dan voor 1 juni een e-mail naar
ledenadministratie@hockeyclubzevenbergen.nl.
Dan overleggen we wat het beste bij jouw situatie past.
 

Wedstrijdverslagen

Helaas geen wedstrijdverslagen ontvangen.

 Volg ons op Twitter                   Volg ons op Facebook

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:

       

Vraag en Aanbod
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De wedstrijdschema's
en de lijst voor de
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

Deel je wedstrijd!
Stuur je verslag uiterlijk
maandagavond naar
redactie@hockeyclubzeven
bergen.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.

Je verslag
mailen? Klik hier

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

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