19 december 2013

Net geen winterkampioen
Heren 1 heeft de koppositie in de overgangsklasse A lang vastgehouden, maar kon niet voorkomen dat de laatste drie wedstrijden
voor de winterstop verloren gingen. En zo ging het winterkampioenschap naar SCHC. De verschillen in de kop van de poule zijn erg
klein en het seizoen na de winterstop nog lang. We zullen zien waar dit gaat eindigen. Dames 1 heeft zich als goede
eerste klasse middenmoter gehandhaafd. Een prima prestatie voor dit jonge team. Het kalenderjaar zit er weer bijna
op. De kerstbomen prijken al weer overal. Van de winter is nog niet veel te merken, maar sommige bronnen
waarschuwen voor veel kou. Het grootste deel is al weer ruim in de zaal bezig en zal van die eventuele kou niet zoveel
last hebben. Zo langzamerhand begint ook LOHC in de ban te geraken van het WK-hockey in Den Haag in 2014. Er is
een heuse LOHC WK ambassadeur benoemd en er zullen veel activiteiten rondom de WK gaan plaatsvinden bij LOHC.
Volg de details op www.LOHC.nl (of klik op WK-plaatje)en kom eens een kijkje nemen als het zover is. We zien u graag
ook weer langs de lijn, na de winterstop begin maart 2014. Voor nu een fijne kerst toegewenst en een goed 2014. Kom naar de
nieuwjaarsreceptie (zie elders in deze nieuwsbrief)!
Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie

Uit de ALV
Op maandagavond 25 november 2013 heeft de najaars-ALV plaatsgevonden in het clubhuis. Mede door wat perikelen rondom de
commissie tophockey en wat andere turbulente zaken binnen het bestuur, direct voorafgaand aan de ALV, was er een grote
opkomst.
Er werd goed uitgelegd en toegelicht, zodat een constructieve stemming van de ALV kon leiden tot een waarborging van de
breedtejeugdbelangen en een andere verankering van tophockey binnen het bestuur (lees elders in deze nieuwsbrief).
Ook een voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement werd ter stemming gebracht en met meerderheid van stemmen
aangenomen. Een voor de reünisten belangrijk onderdeel van die wijziging betreft het opnemen van reünisten in het reglement. In
een eerdere nieuwsbrief hebben wij u daarover bericht. De tekst m.b.t. de reünisten is in deze nieuwsbrief opgenomen. Voor het
gehele huishoudelijk reglement verwijzen we naar www.lohc.nl.
Zoals gebruikelijk in de najaars-ALV kwam ook de financiële jaar afsluiting aan de orde. Na toelichting door penningmeester en
goedkeuring door de kascommissie, kon de ALV de penningmeester decharge geven. Een vruchtbare ALV die met een gezellig
drankje aan de bar werd afgesloten. De notulen verschijnen weer op de website.
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.
Dat gaat als volgt:
- Log in op de website van LOHC
- Ga naar: Mijn LOHC/Gegevens bijwerken.
Daar ziet u welke gegevens door u kunnen worden gewijzigd.
Mocht het niet lukken mail ons dan: reunistenlohc@gmail.com

Contactgegevens: zo bereikt u de commissie:
website
: http://www.lohc.nl/over LOHC/reunisten
e-mail
: reunistenlohc@gmail.com
correspondentie
: LOHC, t.a.v. Reünistencommissie, Postbus 1071, 2340 BB Oegstgeest
Bankrekening
: RABO Bank 146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers inzake reünisten, te Oegstgeest
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Reünisten in het huishoudelijk reglement (HHR)
Tijdens de ALV van 25 november 2013 werd door de ALV het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement goedgekeurd.
Met betrekking tot reünisten staat er nu het volgende in het HHR:
……………………….

ONDERSTEUNENDE LEDEN

Artikel 9
1. Ondersteunende leden zijn personen die zich betrokken voelen bij de vereniging
maar niet op reguliere basis deelnemen aan hockeyactiviteiten die door de vereniging
worden georganiseerd, te weten:
a. trainingsleden;
b. reünisten;
c. leden 100-Club.
Ondersteunende leden die tot een categorie behoren waarvoor het bestuur een financiële
bijdrage als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de statuten heeft vastgesteld verbinden zich
tot betaling daarvan. Met betrekking tot die betaling is op hen het bepaalde in artikel 7 van dit
reglement van overeenkomstige toepassing.

REÜNISTEN

Artikel 9b
1. Reünisten zijn personen die actief zijn geweest op de vereniging als spelend lid, als
werknemer, als vrijwilliger of als ouder en die zich als zodanig hebben aangemeld bij
de reünistencommissie.
2. De reünistencommissie houdt een register bij van de reünisten, als bedoeld in artikel
2 van dit reglement.
3. Reünisten zijn ondersteunende leden in de zin van artikel 4 lid 1 sub d en artikel 12
van de statuten.
…………………………………………..

Reünist Sjoerd Zwanenburg nieuwe voorzitter Commissie Top Hockey (CTH).
Sjoerd is door de ALV van 25 november gekozen als bestuurslid CTH. Sjoerd zal de komende
periode aan de slag gaan met de structuur en samenstelling van de nieuwe CTH.
Sjoerd is geen onbekende voor LOHC. Hij heeft tophockey bij LOHC gespeeld, evenals
bestuurlijke ervaring binnen onze vereniging opgedaan. Na vele jaren zijn we blij hem weer te
mogen verwelkomen. Sjoerd zijn zoon, Martijn, speelt in JB1.
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