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Hebben jullie ook zo genoten van de inter-
land wedstrijden op Rapid? 
Het was hard werken maar het is gelukt om 
het complex van Rapid om te toveren tot 
een heus ‘hockeystadion’ met bijbehorende 
activiteiten en faciliteiten. Mede dankzij de 
enorme inzet van de interlandcommissie en 
de lustrumcommissie hebben we een ge-
denkwaardige afsluiting van het lustrumjaar 
weten te realiseren.
Uiteraard heeft de organisatie veel hulp ge-
kregen van leden en ouders van leden. Dat 
laat maar weer eens zien dat wij als relatief 
kleine club groot kunnen zijn om in korte tijd 
iets groots neer te zetten. Dat biedt ook kan-
sen voor de toekomst. 
Een club als Rapid kan alleen bestaan met de 
inzet van vrijwilligers. Verschillende commis-
sies zoeken nog versterking voor het komend 
seizoen. Mogen we weer op jullie rekenen? 
Via de commissies zelf kun je je interesse 
kenbaar maken.
Het komend seizoen, zal naast plezier en 
prestaties in hockey, ook in het teken staan 
van de verbouwing van het clubhuis en een 
gedeelte van het complex. Om dit te realise-
ren is de verbouwingscommissie al een jaar 
bezig om plannen uit te werken. De plannen 
zijn tijdens ALV van 19 april goedgekeurd. De 
komende tijd wordt gebruikt om de beste 
deals te maken met aannemer en onderaan-
nemers. Welke leden vinden het leuk om te 
helpen met de eenvoudige ‘sloop’ klussen? 
Mogen we hier ook weer op jullie rekenen?
We willen alle vrijwilligers, coaches, trai-
ners, managers, commissieleden, Audrey en 
Laurens bedanken voor jullie inzet tijdens het 
afgelopen seizoen. Zonder jullie hulp kan Ra-
pid niet bestaan.

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd om 
even te genieten zonder Rapid. Op 1 sep-
tember openen we het nieuwe seizoen.

Wat zijn we trots op onze club!

Fijne vakantie, Jeroen Coers

‘TROTS’

nummer 13             juli 2018

Dames 1 
gepromoveerd naar de tweede klasse

‘KAMPIOENEN’
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Gefeliciteerd!

Een hele gezellige zomer 
en we zien elkaar weer na de vakantie! 


