NIEUWSBRIEF WHC
BEACHHANDBALCOMPETITIE...
Sinds oktober zitten wij als WHC samen met DHV,
Dynamiek, TVO en Stormvogels om tafel om in mei/juni
een beachcompetitie op te zetten voor onze jeugdleden.
Deze wedstrijden zullen tijdens trainingsavonden
gespeeld worden.
Wij zullen binnenkort starten met de indeling van de
wedstrijden. Verder wordt nog gekeken of Bentelo en
Zenderen ook aansluiten in de competitie.
Zodra de planning klaar is informeren wij jullie hierover.

KULTURHUS DE MARKE...
Op maandag 15 januari jl. hebben Frank Slijkhuis en Andre Kolner
namens de SSGH terugkoppeling gegeven over het jaar 2017.
- positieve reacties ontvangen
- loopt goed
- ongeveer 220 vrijwilligers actief
- iedereen vindt het schoon
- Mooie omzet gedraaid
- Karin ten Heggeler zal stoppen als contactpersoon voor de binnensportverenigingen.
- Er komt een nieuw scorebord. Wat zijn de wensen van WHC?
- Kulturhus 2020 is opgericht. Graag verneemt de SSGH wat de wensen/eisen zijn van WHC bij een verbouwing.

BUITENSCHOENEN...
De SSGH heeft ons er wederom op gewezen dat het verboden is om met
buitenschoeisel in de sporthal te komen. Dus ook als de training begint met een
rondje hardlopen door Hengevelde. Dan A.U.B. niet met deze schoenen de
sporthal betreden.
Alvast bedankt voor jullie begrip.
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NIEUWSBRIEF WHC
ROKEN BIJ DE MARKE...
Bij het Kulturhus mag buiten gerookt worden. Er staan op het terras asbakken
waar de sigarettenpeuken in gedeponeerd kunnen worden.
Nog te vaak wordt geconstateerd dat mensen voor de ingang blijven staan om te
roken en dat de sigarettenpeuken dan op de grond voor de ingang worden
gegooid.
Dit is natuurlijk een ‘smerig’ gezicht en tevens is de schoonmaakploeg dan weer
druk om dit op te ruimen.
Graag willen wij iedereen dan ook verzoeken om gebruik te maken van de asbakken die op het terras staan.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

BARBEZETTING...
De SSGH heeft aangegeven dat het wel eens voor wil
komen dat er geen vrijwilligers beschikbaar zijn voor een
bardienst, terwijl er toch nog gebruik gemaakt wordt van
de sporthal door verenigingen. Indien dit het geval is en
een team wil toch gebruik maken van de kantine dan is dit
altijd mogelijk. Als een van de teamleden in het bezit is
van een IVA-certificaat dan is het geen probleem om de
kantine te openen en hier gebruik van te maken. Dan kun
je toch nog gezellig ‘nazitten’ met je team.
Er moet uiteraard wel gezorgd worden voor een correcte afsluiting.

TRAINERS SEIZOEN 2018/2019...
Voor volgend seizoen (2018/2019) zijn wij als TC op zoek naar
train(st)ers voor onze jeugdleden.
Bij interesse graag contact opnemen met Wouter Ros tel: 06-20 53 84 60
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NIEUWSBRIEF WHC
WIE KOMT ER ONZE MANNEN VERSTERKEN...
Helga de Wijs heeft aangegeven dat ze graag per direct wil
stoppen met haar taken binnen het bestuur. Ze kan het
niet meer combineren met haar werk. We zoeken dus een
nieuw bestuurslid Algemene Zaken.
Ivanka Schreijer stopt ook aan het einde van dit seizoen, na
7 jaar, als Secretaris.
Wij zijn dus eigenlijk dringend op zoek naar 2 enthousiaste mensen die samen met Vincent Nollen
(Voorzitter), Patrick de Wit (Penningmeester) en Wouter Ros (TC) zitting willen nemen in het Bestuur.
Interesse? Neem contact op met een van de bestuursleden.

AGENDA...
Vrijdag 18 mei 2018:
Donderdag 27 september 2018:
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