Save the date!!!*
•

Opening clubhuis - Zaterdag 28 augustus
Toernooi, barbecue, presentatie tenues
Meer info volgt z.s.m.

•

Oefenwedstijden – 4/5 september
Meer info volgt z.s.m.

•

Aanvang trainingen – WEEK 35
(m.i.v. maandag 30 augustus)
Houd LISA in de gaten voor info per team

•

Aanvang competitie – 11/12 september
Houd LISA in de gaten voor info per team

Hermes in het NIEUW!

Tijdens de zomerstop wordt er hard gewerkt aan het opknappen van het clubhuis zoals
vastgesteld en gepresenteerd is tijdens de algemene ledenvergadering van 26 mei 2021.
Het grote kluswerk laten we aan de professionals van Carlebur over.
Maar voor kleinere klussen, zoals bijvoorbeeld schilderwerk, hebben we nog vrijwilligers
nodig.
Door dergelijke werkzaamheden zelf te doen, blijven de kosten te overzien.

Zin om een handje te helpen?
Neem dan aub contact op met Dave Manse voor meer informatie of het doorgeven
van jouw beschikbaarheid via CM@HSCHERMES.NL.
Na de zomer worden ook de nieuwe Osaka tenues onthuld,
we begrijpen dat iedereen super nieuwsgierig is naar zowel het clubhuis als de tenues.
Dus laten we jullie in deze nieuwsbrief alvast een impressie zien.

Van het bestuur
Beste allen,
We hebben een uitdagende tijd achter de rug. Over het leven in coronatijd is al veel
gesproken, toch heeft deze uitdagende tijd ook kansen opgeleverd.
Het door Corona aangetaste seizoen 2020-2021 is inmiddels afgerond, en we kijken met smart
uit naar het komende seizoen 2021-2022.
We kunnen onze leden en betrokkenen eindelijk weer gaan bieden wat hoort bij onze
prachtige sport en club.
Achter de schermen is er met een kritische blik hard gewerkt door het bestuur om onze club
ook tijdens Corona financieel gezond te houden. Er zijn slimme besparingen doorgevoerd en
verschillende vormen van financiële steun aangevraagd.
Een van de belangrijke inkomstenbronnen van de club, de toko inkomsten, zijn grotendeels
weggevallen.
Er is veel ‘rust’ ontstaan in de wereld van HSC Hermes. Rust online, doordat er bijvoorbeeld
geen noodzaak meer was het laatste trainings- of wedstrijdschema online op te zoeken.
Het bestuur heeft in deze rust online de kans gegrepen om een verbeterslag te slaan in de
communicatiekanalen van HSC Hermes. In het 1e kwartaal van 2021 is een volledig nieuwe
website gelanceerd, is de structuur van onze Sociale Media kanalen geprofessionaliseerd en
hebben we vrijwilligers bereid gevonden en samengebracht om zich in de komende tijd bezig
te houden met verdere verbetering van de communicatie van HSC Hermes.
Maar ook letterlijk rust in de gangen van het HSC Hermes clubhuis. En dus werd het tijd om
eens wat onderhoud te plegen en kunnen de donkere en achtergestelde hoeken van de
kantine worden aangepakt en aangekleed. Tijdens de zomerstop wordt er door alle
bestuursleden en vrijwilligers van HSC Hermes hard doorgewerkt om voor het einde van de
zomerstop het onderhoud en de verbouwing van de kantine af te ronden voor het nieuwe
seizoen, zodat we goed voorbereid en veilig het nieuwe seizoen in gaan.
Fijne vakantie, stay safe en tot over een paar weken op ons veld, langs de lijn of in onze
nieuwe kantine!

Bestuur HSC Hermes

We need your help!
Vacatures:
• Penningmeester
• Secretaris
• Jongste Jeugd Coördinator

Woord van het bestuur

Ondersteunende vacatures:
•
•
•
•

Assistent scheidsrechter commissaris
Bardienst coördinatie en assistentie
Ondersteuning technische commissie
FLEXPOOL vrijwilligers (hoe meer hoe beter)

Met welke persoonlijke kwaliteiten
maak jij onze club nog mooier?
AANMELDEN OF MEER INFO?
Klik: INFO@HSCHERMES.NL

*onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen
en onvoorziene omstandigheden

