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DE KOP IS ERAF
Alweer op weg naar de winterstop...

Terugblikken en vooruitblikken

Terugblik: lancering nieuwe tenues

Het heeft heel wat voeten in aarde gehad,
maar eindelijk was het dan zo ver eind
oktober: de nieuwe tenues zijn beschikbaar!
En wat zagen we er allemaal prachtig uit. De
lancering werd een feestelijke bedoeling op de
Super Sunday van 31 oktober en een van onze
hoofdsponsoren was aanwezig om het officiële
startsein te geven. Tot 1-12-2021 ontvang je
nog korting op het nieuwe tenue, dus ga snel
naar de MHC DES clubshop via Hockeydirect.nl
en bestel nu je tenue met korting!
Het gaat allemaal zo snel, want ook de
winterstop is alweer bijna in zicht en op 5-122021 begint het zaalhockeyseizoen alweer. Wil
jij ook dit winterseizoen helemaal shinen? Dan
is de nieuwe actie van Hockeydirect.nl echt
wat voor jou. Zet nu de clubsweater op jouw
verlanglijstje voor Sinterklaas:

Voorstelrondje...

OPROEPEN

De BPC zoekt nieuwe leden die de commissie
komen versterken! De BPC is betrokken bij de
organisatie van vele activiteiten van onze club,
denk aan alle feestjes en het beheer en
exploitatie
van
het
paviljoen.
De
werkzaamheden bestaan uit o.a. het bepalen
en beheren van het assortiment in het clubhuis.
Vind
jij
het
leuk
om
evenementen
te
organiseren en hou je wel van een feestje?
Laat
dan
wat
van
je
horen
via:
bpc@hockeydes.nl!
Dan nog een agenda item: op 15-11 wordt er
een tweede ALV georganiseerd voor het
wijzigen van de statuten. Je bent als lid van
harte welkom!

Tot
slot
willen
we
jullie
graag
iedere
nieuwsbrief
meenemen
in
verschillende
commissies.
Dit
keer:
de
(vernieuwde)
sponsorcommissie
De sponsorcommissie heeft al heel hard
gewerkt, nog voor het nieuwe seizoen goed en
wel was begonnen, waren zijn al heel hard
bezig. Zij stellen zich graag voor:
Hallo DES'ers, wij zijn de sponsorcommissie en
deze commissie bestaat uit maar liefst 8
personen: Marcel van Ham, Pjotr Vesters, KarelJan van Wijlen, Bob van Wezenbeek, Daan
Willemsz, Huib de Gier, Paul van Hooren en
Dominique Loos. Wij zetten ons in voor het
aantrekken van nieuwe sponsors om DES zo
financieel
gezond
te
houden
én
nieuwe
projecten te kunnen financieren natuurlijk! Wij
zijn er dan ook supertrots op dat DES met
Beddenplein.nl eindelijk weer een nieuwe
hoofdsponsor heeft en ook het nieuwe tenue
dan eindelijk werkelijkheid is geworden. De
commissie staat altijd voor je klaar. Heb je
bijvoorbeeld een vraag over teamsponsoring of
wil je onze commissie komen versterken? Stuur
dan
een
mailtje
naar
sponsorcommissie@hockeydes,nl of kom eens
langs voor een biertje op de club!
Beste DES'ers, heel veel succes de komende
weken en tot snel!
Sportieve groetjes namens het bestuur,
De communicatie commissie

