Hallo allemaal
….mag dit nog eigenlijk wel? Ja, natuurlijk mag dat, dus bij dezen:

Een gelukkig en sportief nieuw jaar gewenst!!
Zo… en als u denkt dat het clubhuis nu pas ontwaakt uit zijn winterslaap, dan hebt u het mis.
In december waren er 4 feestelijke, min of meer besloten, evenementen op de club.
Activiteiten
14 december. Er was een bijzonder
kerstdiner door en voor de vrijdagtrimmers. Gezellig en heerlijk.
18 december. Er
was een bijzonder
kerstdiner door en
voor de trainers,
geïnitieerd door
de Hockey
Academy. Top
chefs Jeroen en Lisette verzorgden
het diner
21 december. Er was een bijzonder
21-diner voor Anna. Prachtige
tafelsetting en uniek aangekleed. En
een (echte) top chef die de catering
deed en hoe!
25 december. Er was een
bijzonder kerstdiner door en
voor een Myra familie, die alle
ruimte kreeg die men thuis niet
had.
De kerstbomen zijn ook dit jaar weer
gesponsord door GAMMA. Dank je
wel!

Receptie
Vervolgens was erop 5 januari de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Waarin de voorzitter Nils
Mulder opriep tot samenwerking, saamhorigheid en vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers kan
de club niet bestaan (zie website voor verslag) . De receptie was goed bezocht en de
bediening was weer perfect. Jason, Miriam, Alianne en Floor (vrijwilligers van de G-Hockey)
worden weer hartelijk bedankt voor de uitstekende hulp. En H1 bemande de bar (Boyd,
Stefan en Koert), en was ook weer goed geregeld (dank mannen!). Uiteindelijk liep de
receptie uit en dat was een goed teken.

Grote Club Actie
Tijdens de receptie is de uitreiking geweest van de
GroteClubActie. Sofie Feldmann ontving de hoofdprijs voor de
meest verkochte loten: een Myra hoody van ClubColors (bedankt
sponsor!).
Oh ja, Corrie en Evelien bedankt weer voor het organiseren van de
GCA. Super meiden!

Riolering
Intussen heeft de stichting het
initiatief genomen een goede
analyse te maken van de
rioleringsproblematiek. De
loodgieter heeft drie dagen
nodig gehad, analyse te doen
en herstelwerkzaamheden uit
te voeren. Hopelijk horen de
problemen tot het verleden.

VFF
En op 12 januari het VeiligFoodFestival van D1 en H1. Een nieuw idee. Minder ‘chic’ en
statisch dan voorheen, maar toegankelijk voor een breed publiek inclusief de kinderen en…
interactief. Het nieuwe concept van een “foodfestival” werd daarom druk bezocht en het was
super gezellig. Live muziek vanuit een rijdende ‘huiskamer’, van waaruit ook de veiling
plaatsvond. Er werden leuke items geveild en er werd goed geboden. Er was een hoek voor
de kinderen, er was een ‘silent disco’ (by walking arround), eetkraampjes, marsmellows
werpen en veel meer. Kortom een fantastisch feest. Uiteindelijk werd het die avond nog erg
laat. En dat is een goed teken. Complimenten aan H1 en D1 en met name aan Jeffrey en
Tim Beukering. (en natuurlijk de barmannen Ruud, Rob en John. Thanks guys)

MWC
Inmiddels is de MidWinterCompetitie voor de
jeugd van start gegaan en is het clubhuis op
zaterdag open. Maar helaas kunnen enkele
zaterdagen de competitie niet gespeeld worden.
Door de sneeuw en ijs.

Bijeenkomst BAR
25 januari. De halfjaarlijkse bijeenkomst van de coördinatoren. Bij praten over het 1e halfjaar
en bespreken voor de 2e helft van het seizoen. Op 1 februari met de barcommissie. Uiteraard
worden deze vrijwilligers enorm bedankt voor hun inzet, hun flexibiliteit en hun bijdrage aan
de leukste club van Amstelveen.

Nieuwe kassa’s
Met de komst van de nieuwe kassa’s is de bar efficiënter ingericht en is de bedrading mooi
weggewerkt. Een van de terminals was defect en moest vervangen. De ander is nu reserve
(alleen voor de Myracard), want ook daarvoor is een vervangers aangeschaft.

Nieuw Heineken 0.0% op tap
In samenwerking met Heineken is er een nieuwe tap geplaatst voor
het heerlijke Heineken 0.0%. Hiermee volgen we de trend van de alcoholvrije bieren.

Begroeiing. Zoals je misschien al gezien hebt, hebben we klimplanten om de
staanders van de pergola geplant. En voor de oudere leden een dé ja vu.
Omdat het vorige clubhuis ook met hedera’s versiert was.

En nu? Nu voorbereiden van het tweede seizoenshelft. Vanaf deze week beginnen de
selectieteams met de eerste trainingen en oefenwedstrijden. En aan het eind van februari zal
alles weer ‘normaal’ zijn.

Kalender:
Fysio workshop

25 februari

Trimmers-toernooi

01 maart

TD:

17 maart [Myra- Amstelveen !!]

D-feest:

30 maart

Mossel-avond

22 maart (?)

Bitje happen

23 maart

AB- feest

13 april

Pubquiz

12/19 of 26 april

HockeyLenteKamp:

29april-1mei

C – toernooi

30 mei

TD:

02 juni

familieToernooi:

9/10 juni

VU mc sportdag

22 juni

Benjamins/F- Toernooi

29 juni

E -toernooi:

30 juni

ING reünie (?)
KLM bijeenkomsten (?)
HockeyZomerKamp :

15-19 juli

Succes allemaal met de tweede helft van het seizoen!!
Uw clubhuismanager, Bas

(?)

