4 december 2012
Winter op komst.
Het feit dat de winterstop is begonnen en voor sommige teams binnenkort gaat beginnen, is een teken dat de winter gaat komen. En
met de winter de gezellige decembermaand met eerst de sinterklaasviering en dan alweer kerstfeest en oud en nieuw. Het
lustrumfeest is achter de rug, zo ook de officiële opening van het clubhuis. We spreken al niet meer van nieuwe clubhuis, zo gewend
zijn we alweer aan ons luxe onderkomen. Met Heren 1 gaat het nog niet zoals we dat graag hadden gezien. Dat we niet in de
promotiepoule zouden komen, was al gauw duidelijk in de voorcompetitie. In het vervolg is er een keer gelijk gespeeld en verder
werd er verloren. Na de winterstop komt er nog enige versterking in de selectie en we hopen met z’n allen dat het voldoende zal zijn
om in de overgangsklasse te blijven. Gelukkig gaat het Dames 1 in de 1e klasse een stuk beter, op koers zou ik haast zeggen. Ze
gaan na een aantal fraaie wedstrijden als tweede de winterstop in. Een prima resultaat!
Op zondag 10 maart 2013 speelt Dames 1 alweer de eerste wedstrijd na de winterstop, evenals Heren 1, beide thuis, kom eens
kijken zou ik zeggen en vergeet ook de nieuwjaarsreceptie niet, op zondag 6 januari 2013.
Tot ziens.
Ed Patijn, Voorzitter reünistencommissie

Het lustrum
Een kleine honderd reünisten vond op zondag 21 oktober 2012 de weg naar het clubhuis voor een reünie met lunch. Het was een
goede gelegenheid om ook eens rond te kijken in het nieuwe gebouw. Men was behoorlijk onder de indruk. Aan het einde van de
lunch werd de replica van het tegeltableau uit het oude clubhuis officiëel onthuld. De onthulling werd uitgevoerd door mevrouw
Ineke de Gruyter, echtgenote van de overleden Hanco de Gruyter, die de grote animator was achter de fondsenwerving voor het
eerste kunstgrasveld destijds. Vlak voor de onthulling overhandigde de voorzitter van de reünistencommissie namens alle reünisten
een cheque van € 1000 aan de voorzitter van LOHC. Het bedrag, bijeen gebracht door vele reünisten, is bedoeld als een bijdrage
aan de tot stand koming van de replica, hetgeen op een bordje is vermeld.
Aansluitend aan de lunch werden de nieuwe borden met de namen van de ereleden en de leden van verdienste onthuld door
Machteld de Waard, het op dat moment oudst aanwexzige erelid. De borden zijn een geschenk van Heeren ’73, de
zaterdagtrimgroep.
Sinterklaas-lustrum verrassing
Zo ongeveer tegelijkertijd met deze nieuwsbrief zullen alle reünisten op het (bij ons bekende) postadres een cadeautje in de
brievenbus krijgen in de vorm van een DVD. Op die DVD treft u een fotovoorstelling aan van een verzameling oude afbeeldingen,
aangevuld met foto’s van de sloop van het oude en de bouw van het nieuwe clubhuis. Tevens is een groot aantal foto’s van de
reünistenbijeenkomst van 21 oktober 2012 bijgevoegd.
Wij wensen u veel kijkplezier toe.
Mocht u binnen een week na ontvangst van deze nieuwsbrief nog niets hebben ontvangen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat wij
niet over uw goede adres beschikken. Hieronder bij “Wijzig uw persoonlijke gegevens” staat beschreven hoe u het kunt wijzigen.
Aan het eind van deze nieuwsbrief staat nog even een korte gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de DVD.
Aan commissiewerk zijn nu eenmaal kosten verbonden, die we
overigens zo laag mogelijk houden. Daarnaast is een
‘’spaarpotje’’ voor de volgende lustrumreünie altijd handig.

Uw vrijwillige bijdrage voor de
reünistencommissie kunt u overmaken naar:

RABO Bank 146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers inzake
reünisten, te Oegstgeest
DANK AAN ALLE GULLE GEVERS DIE U ZIJN
VOORGEGAAN!!

Wijzig zelf Uw persoonlijke gegevens
U kunt zelf Uw persoonlijke gegevens wijzigen via de website
van LOHC: www.lohc.nl. Daarmee bespaart u de commissie
veel tijd. U moet eerst inloggen met uw gebruikersnaam en
wachtwoord voordat u bij Mijn LOHC en Gegevens bijwerken,
wijzigingen kunt doorvoeren.
Mocht het niet lukken mail ons dan: reunistenlohc@gmail.com

Uit de Algemene Leden Vergadering
Op 22 november 2012 heeft er weer een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Er was een redelijke opkomst in vergelijking
met eerdere ALV’s. Vooral de aanwezigheid van een aantal senioren viel op en is een goede ontwikkeling.Net zoals vorig jaar werden
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de jaarcijfers niet nu behandeld. Er zijn diverse redenen waarom die nog niet beschikbaar waren. De verwachting is dat de cijfers in
januari 2013 gereed zijn. Voor de behandeling ervan zal een extra ALV worden uitgeschreven. Tijdens de vergadering werd voor het
eerst een trofee voor de meest motiverende jeugdcoach uitgereikt. Dat werd gedaan door het hoofd van de hockeyschool. Dit was
haar laatste daad in die functie, want zij heeft inmiddels de functie overgedragen.
De voorzitter liet de resultaten passeren van de in de vorige ALV genoemde 100 dagen doelen, waarna hij de doelen voor de
komende 100 dagen presenteerde. De details kunt u t.z.t. lezen in de notulen die op de website www.lohc.nl worden gepubliceerd.
Zoals te doen gebruikelijk, werd er na de vergadering nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.
Gebruiksaanwijzing DVD
PC/laptop
•
Op sommige computers start de DVD automatisch met de diashow.
Als dat niet zo is, verschijnt de inhoud van de DVD op het scherm.

Klik op
•

om de dia show te starten.

De diashow heeft links boven in het scherm een knoppenbalk, waarmee de show kan worden gestuurd.

Als de balk niet zichtbaar is, beweeg dan even met de muis.
Betekenis van de knoppen:
Pauzeren van de diashow
Stoppen van de diashow
’n dia terug gaan
Een lijst openen van dia nummers om er vervolgens naar toe te springen
’n dia vooruit gaan
•

Op de DVD staan naast de diashow ook bestandsmappen met daarin de originele foto’s. Indien u foto’s wilt
versturen of afdrukken, kunt u deze uit deze mappen halen.
Klik daarvoor op:

DVD-speler (alleen als deze JPEG-fprmaat ondersteunt: de diashow start automatisch op.
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