
Van de voorzitter
Successen vier je samen
Het eind van seizoen van 2016-2017 
is in zicht. Sommige teams weten 
al dat ze kampioen worden en voor 
sommige teams is het nog spannend 
tot het laatste moment. Succes! 

Op zondag 11 juni nodigen wij alle 
leden en ouders uit om de kampi-
oenen van de veldcompetitie en de 
zaalcompetitie te huldigen. Het wordt 
een gezellige middag met een DJ 
en activiteiten waar we ook voor het 
laatst naar onze huidige velden kun-
nen kijken want de dag daarna starten 
de werkzaamheden aan veld 1 en 2.

Vele handen maken licht werk
Een oud gezegde maar voor een hoc-
keyclub van bijna 85 jaar nog steeds 
enorm van belang!

Achter de schermen wordt er al weer 
gewerkt aan het nieuwe seizoen. Dit 
is een enorme puzzel. Naast de nor-
male behoefte aan trainers, coaches 
en managers zijn we als club ook op 
zoek naar enthousiaste ouders en 
leden die willen helpen met fluiten, 
onderhoud aan het complex, bar 
commissie, Lustrumactiviteiten, jeugd 
evenementencommissie en nog veel 
meer.

U zult misschien denken dat schrijven 
ze ieder jaar. Dat is ook zo maar we 
staan wel aan de vooravond van een 
lustrumjaar en we gaan in capaciteit 
50% groeien. Dit betekent simpelweg 
dat we meer handen nodig hebben. 
Het rijden van uw kinderen naar Rot-
terdam of een keer bardienst draaien 
op zondag is geen vrijwilligerswerk 
maar behoort gewoon tot het lid-
maatschap. 

De beste stuurlui staan aan wal
Het kan dan niet zo zijn dat we weder-
om op het bestaande clubje mensen 
blijven terugvallen en dat we met een 
grote groep toekijken en soms kritiek 
uiten op onze vrijwilligers en zelf de 
handen niet uit de mouwen steken. 
Sommige mensen uit dit clubje staan 
al ruim 20 jaar klaar voor de club en 
vinden het nu terecht tijd voor een 
nieuwe generatie ouders en leden die 

de club weer 10 jaar vooruit gaan helpen. Kunnen wij op u rekenen? Ik kijk vol 
spanning uit naar al uw reacties in mijn mailbox voorzitter@rapidmills.nl.

De laatste loodjes wegen het zwaarst
De weg naar het 3e veld is er één van de lange adem. 2 stapjes vooruit en 
weer 1 terug. Bij het schrijven van dit stukje voor de nieuwsbrief wordt er ge-
start aan ons nieuwe veld 3. Na ruim 10 jaar praten, duwen en trekken gaat het 
dan nu echt gebeuren. De enige brug die we nog moeten nemen is de plaats 
van de brug naar ons 3e veld maar ook dat zal deze zomer wel weer worden 
opgelost.

Door de renovatie van ons complex moeten we helaas iets eerder stoppen 
met trainingen en het laatste weekend van de senioren spelen we allemaal uit. 
We danken u voor uw begrip. De extra week was hard nodig om de doelstel-
ling van 2 september open te realiseren. Nu nog een mooie en droge zomer 
en dan halen wat dat zeker. We hopen jullie allemaal te zien op 2 september 
tijdens de opening en de start van het Lustrum.

Mocht ik u niet meer spreken of zien dan wens ik nu alvast een fijne zomer toe.

Jeroen Coers

ACTIVITEITEN KALENDER
 2  september  Openingsfestival - opening velden & lustrumjaar

 8  oktober  Jeugdgames (t/m C jeugd)

 4  november  Bonte avond (B/A jeugd en senioren)

 22  december  Lustrum ijshockey

 18  februari  Autorally en receptie

 2  april  Familiehockeytoernooi

 14  april  Lustrumgames (B/A jeugd en senioren)

 16  juni  Eindfeest

 ??  augustus  Wedstrijd van het NL elftal
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