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Afgelopen jaar hebben we getracht voor alle leeftijdsgroepen binnen de vereniging activiteiten te 

organiseren.  

Benjamins, D en C teams 

Voor de jongste teams (benjamins t/m C teams) zijn er diverse activiteiten georganiseerd.  

Voor deze jeugd worden de activiteiten verzorgd door de jeugdactiviteitencommissie. Dit wordt in een 

apart verslag behandeld. 

B teams 

Voor de B jeugd hebben we in het voorjaar getracht een activiteit te organiseren. Hiervoor hadden we 

het plan opgepakt om het spel Wanted te gaan spelen. Door gebrek aan belangstelling is deze activiteit 

gecancelled.  Begin dit seizoen is er een mail gestuurd naar de B teams om hen te betrekken in de 

organisatie van een specifiek voor de B teams. Tot op heden is hier geen reactie op gekomen. 

A teams + dames en heren teams 

Dit jaar hebben we voor het eerst een hockeyfeest gehouden voor de A teams en de dames en heren 

teams. Ook andere mensen konden kaartjes kopen voor dit feest. Marloes van Rosmalen, Marlein vd 

Wijgert, Saskia van Uden, Michael Verel, Nick School en onderstaande hebben dit samen georganiseerd. 

Uiteindelijk hebben ca 100 mensen dit feest bezocht. Het feest is mede betaald doordat Marlein en 

Marloes een team mensen gecharterd hadden om op de pronkzitting te oberen. 

Vrijwilligers BBQ 

Aan het einde van het seizoen hebben we voor alle vrijwilligers een vrijwilligers BBQ georganiseerd. 

Omdat we voor het A+ feest toch een tent hadden gehuurd hebben we besloten om de vrijwilligers BBQ 

ook in dat weekend te doen. We hadden mooi weer en het is een gezellige avond geworden.  

47 vrijwilligers hebben de avond bezocht. 

Familietoernooi 

Ook dit jaar is er weer een familietoernooi georganiseerd (zondag 1 september). Er waren dit jaar  

12 teams met 111 deelnemers. De weergoden waren ons gunstig gestemd en er was weer veel 

creativiteit gestoken in de outfits van de teams. De organisatie is dit jaar verzorgd door Ed Rakhorst, 

Henry van Zutphen, Harry vd Ven en Rob van den Berg. 
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