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Wij willen iedereen bedanken voor het 
gezellige verenigingsjaar en wensen 
jullie een hele fijne vakantie toe. 

‘KAMPIOENEN’
‘HET WAS TOP’
We kunnen terugkijken op een mooi Rapid jaar! We hebben met elkaar 
zowel op het veld als daarbuiten behoorlijke prestaties neergezet. Om 
dit te vieren hebben we op 25 mei de opening van het clubhuis feestelijk 
gevierd en op 16 juni hebben we de kampioenen gehuldigd. Wat was 
het gezellig! Bedankt allemaal want verenigen doen we tenslotte samen.

Blik vooruit!
Achter de schermen wordt alweer hard gewerkt aan het komende sei-
zoen. We zoeken voor verschillende disciplines nog vrijwilligers voor een 
paar uurtjes per maand. Een greep uit ons aanbod:
Groencommissie: Heb je groene vingers? Wil je ons helpen het groene 
complex netjes te houden? 
Onderhoudscommissie: Wie helpt ons mee om het clubhuis vanaf nu di-
rect bij te houden? 
Barcommissie: Wie helpt ons mee om een commissie te vormen die weer 
gaat zorgen voor extra activiteiten in het clubhuis en de indeling van de 
bardiensten?
Arbitrage: Kennen jullie de uitspraak ‘de beste stuurlui staan aan wal’? 
Daar kun je verandering in brengen door je op te geven bij de Arbitrage-
commissie? Iedereen verdient een goed gefloten wedstrijd en sommige 
scheidsrechters fluiten nu 3 wedstrijden in een weekend. Dat kan niet de 
bedoeling zijn. Ook als ouder zonder hockey ervaring kunt u een enorme 
goede scheidsrechter worden (misschien wel beter!). 
Communicatie: Volgens mij lopen er heel veel mensen op Rapid met 
enorme communicatie vaardigheden. Kijk maar eens op Linkedin. Mis-
schien leuk om deze skills in te zetten voor Rapid voor o.a. de nieuwsbrief 
en website.
Bestuurslid: Bar en Evenementen. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen 
een baan in de evenementen helemaal het einde vinden. Zonder ervaring 
is dat lastig. Rapid biedt de uitgelezen kans om ervaring op te doen.

Jullie zien dat het tijd wordt dat er naast alle vrijwilligers die coach, trainer 
en manager zijn (rijden en bardienst geldt voor iedereen), ook mensen op 
gaan staan die op andere disciplines komen helpen. We kijken uit naar 
jullie spontane aanmeldingen via voorzitter@rapidmills.nl of bel even met 
Jeroen Coers 06-21893182.

Start of Season
Zet 31 augustus alvast in je agenda. De DJ is al geboekt. Overdag allerlei 
wedstrijden en rond 16.00 uur trappen we officieel het nieuwe seizoen 
met elkaar af. De komende 2 maanden staan in het teken van minder 
Rapid en meer vakantie. 

JC1 (veld kampioen)

MC1 (zaal en veld kampioen)

MA1 (veld kampioen)

Jong Dames 1 (zaal en veld kampioen)

MB5 (zaal kampioen)

Gefeliciteerd!

Dames 1 (zaal kampioen)


