
ZEVENKLAP  29-01-2020 De Zevenklap in je webbrowser

In deze Zevenklap
Wijziging Koek en Zopie Toernooi
Chelmsford bericht
Boetes en kaarten

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!  

Wijziging Koek en Zopie Toernooi

Na overleg met de aannemer is gebleken dat het niet mogelijk is, i.v.m. de veiligheid, om
zaterdag 29 februari het Koek en Zopie toernooi te houden.

Het toernooi wordt verplaats naar VRIJDAG 13 MAART

Het toernooi gaat dus door op een andere datum,  meer details volgen.
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Chelmsford bericht
Beste leden,

Over 3 maanden is het zo ver ver; we gaan op 17 april tot 20 april op bezoek bij onze
Engelse vrienden! Maar om aan dit toffe toernooi deel te nemen moet je je niet vergeten
aan te melden! Dit kan tot en met 31-01-2020, dat betekent nog een paar dagen… snel
aanmelden dus, want we hebben nog maar een beperkt aantal plekken vrij!

Aanmelden kan via de website www.hcz-events.nl.

We hopen jullie aanmeldingen tegemoet te zien!

Met sportieve groet,
De Chelmsford commissie

http://www.hcz-events.nl/


Boetes en kaarten
De KNHB kan voor overtreding van de reglementen boetes opleggen. Bijvoorbeeld voor
het staken van een wedstrijd, het niet (op tijd) verschijnen bij een wedstrijd of een niet-
speelgerechtigde speler/speelsters opstellen.
Aan het verkrijgen van een 2e en meer gele kaarten en een rode kaarten zijn
administratiekosten verbonden

Tot op heden werden deze boetes en administratiekosten betaald door de club.

Vanaf heden zullen de administratiekosten opgelegd door de KNHB aan een
speler/speelster in rekening worden gebracht bij de speler/speelster, ook een boete
opgelegd aan een team zal in rekening worden gebracht bij de  spelers/speelsters van het
team.

https://gallery.mailchimp.com/6cc3b7eed44a39de7705f5675/images/ea271d04-c527-4b95-8061-81149f2b876f.jpeg


Drie keer per seizoen (voor de winterstop, na het zaalseizoen en einde seizoen) worden
de kosten gefactureerd en via automatische incasso geïnd (gelijk aan contributie).

Voor Boeteoverzicht en regels speelgerechtigdheid
zie: https://www.hockeyclubzevenbergen.nl/site/Default.asp?
option=2502&stcname=hockey_boeteskaarten&menu=3

 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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