	
  
	
  

ZATERDAG8JULILET’SROLL

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,
Graag nodigen we je uit voor de 6e editie van Let’s Roll!
Let’s Roll is de start van het nieuwe hockeyseizoen voor de teams en de
commissies. Je maakt kennis met je nieuwe team, de taken binnen het
team worden verdeeld en de vrijwilligersfuncties worden ingevuld.
Hoe ziet de dag eruit?
Op zaterdag 8 juli komen alle jeugdteams voor seizoen 2017-2018,
met uitzondering van Funkey en 1e jrs F, naar de hockeyclub op het
aangegeven tijdstip. Kom in tenue met stick, voor de teamfoto en voor
activiteiten op het veld.
Ten m inste 1 ouder/verzorger komt mee met zijn/haar kind. Het is
voor het team en de organisatie belangrijk dat zowel ouder/verzorger als
kind aanwezig zijn.
Gedurende het uur zijn er op het veld activiteiten voor de jeugdleden
terwijl ouders/verzorgers kennis met elkaar maken en de eventueel nog
openstaande rollen rondom de teams en overige vrijwilligerstaken
onderling verdelen. Het kan zijn dat bepaalde rollen, zoals coach en
trainer, al ingevuld zijn. Dit heeft te maken met de doelstellingen van de
Technische Commissie om ieder team optimaal en op niveau te laten
hockeyen. Jouw bijdrage in andere rollen is nog steeds welkom en nodig!
Ben je verhinderd? Let’s Roll is een belangrijk onderdeel van ons
verenigingsleven. Daarom verwachten we dat iedereen aanwezig is. Mocht
je toch verhinderd zijn, meldt dat dan per e-mail bij de desbetreffende
categorieleider. In de mail kan je aangeven voor welke rol of
vrijwilligerstaak je wilt inzetten het komende seizoen. Want wie of wat is
onze vereniging eigenlijk? Dat zijn wij toch met z’n allen!
Graag tot 8 juli.
Jeroen van Meerten, voorzitter HV Abcoude

	
  

	
  

Tijd

Team s

09.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.30-18.00

2e jaars F-teams (JF1, JF2, JF3, JF4, MF1, MF2, MF3)
E-teams (JE3, JE4, ME4, ME5, ME6, ME7, ME8, ME9)
E-teams (J8E1, J8E2, M8E1, M8E2, M8E3)
D-teams (JD1, JD2, JD3, MD1, MD2, MD3, MD4)
C-teams (JC1, JC2, JC3, MC1, MC2, MC3)
B-teams (JB1, JB2, MB1, MB2, MB3, MB4)
A-teams (JA1, MA1, MA2, MA3)

10.00-14:00

Bitjes happen, aanmelden via http://shop.gebit.nl (je ontvangt
een bevestiging). Prijs vanaf 30,00.

Kom in je HV Abcoude tenue, neem scheenbeschermers, bitje en stick mee!
En heb je een oud tenue? Lever die dan meteen in voor het goede doel.
DUO Intersport is er ook deze dag.
Let op: HVA is cashless. Je kan betalen met bankpas of HVA clubcard.
Contact
Voor de contactgegevens van de categorieleiders, zie
https://hvabcoude.nl/site/Default.asp?option=850

