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Start van het seizoen  1 

Beste handballeden, 
 
Achter de schermen zijn we druk bezig geweest met de opstart 
van HCL, spannend! Het nieuwe seizoen gaat bijna van start en we 
hebben een aantal leuke dingen om naar uit te kijken. Het nieuwe 
beachhandbalveld in Groessen en het kunstgrashandbalveld in 
Loo. Verder zijn we druk bezig met het ontwikkelen van de nieuwe 
website, automatiseren van de contributies en vormen van kader 
en commissies. Met deze nieuwsbrief zullen wij jullie een keer per 
twee maanden informeren over de ontwikkelingen binnen HCL.  
 

2 

De trainingen voor het nieuwe seizoen zullen starten op 22 augustus. De teams tot de C-
jeugd zullen tot 30 september buiten trainen op het trainingsveld in Loo of Groessen. De 
teams vanaf de B-jeugd en hoger zullen vanaf 1 september naar binnen gaan.   

Trainingstijden   

HCL

Kalender 

• 22-08: Start trainingen 
nieuwe seizoen 
 

• 08-09: Officiële opening 
kunsthandbalveld in Loo 
 

• 15-09: Grote club actie  
 

• 26-09: Start zaalcompetitie  
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De afgelopen weken zijn er verschillende vergaderingen geweest met vrijwilligers die zich 
aankomend seizoen willen inzetten voor de nieuwe vereniging. Hier zijn wij erg blij mee! 
De vrijwilligers hebben verschillende functies gekregen en zullen bereikbaar zijn op de 
volgende mailadressen: 

Contributie:    contributie@hcliemers.nl                            
Ledenadministratie:  ledenadministratie@hcliemers.nl                         
TT-Jeugd:             tt-jeugd@hcliemers.nl                                 
Voorzitter:    voorzitter@hcliemers.nl                        
Scheidsrechters:  scheidsrechter@hcliemers.nl               
Activiteiten:    activiteiten@hcliemers.nl                               
Webredactie:   webredactie@hcliemers.nl 
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3 Contactpersonen  

Grote club actie   

HCL gaat in het nieuwe seizoen weer starten met de grote club actie. 80% van de 
opbrengsten gaan direct naar de clubkas en zal gebruikt worden voor bijvoorbeeld nieuwe 
materialen en tenues. Vanaf 15 september start de landelijke verkoop van de loten. Alle 
leden zullen rond deze tijd meer informatie krijgen en een aantal loten die verkocht moeten 
worden.  

Opening nieuwe kunsthandbalveld in Loo 
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Op 8 september wordt het nieuwe kunsthandbalveld in Loo officieel geopend. Deze 
middag begint om 15:00 uur. Tijdens de opening zal er naast de officiële opening van het 
veld verschillende activiteiten zijn.  

Lunchroom Le Petit Pain nieuwe sponsor HCL 1 

Bart en Gabriëlla Stokman van lunchroom Le Petit Pain aan de woonboulevard in 
Doetinchem zijn de nieuwe shirtsponsor van HCL dames 1. De afgelopen seizoenen 
sponsorden zij ook al de dames 2 van Groessen.  

Zij nemen dit seizoen het stokje over van Zaal Gieling. Rob en Nick Gieling zijn met hun 
sponsoring overgestapt naar het 1e voetbal. Zaal Gieling bedankt voor jullie jarenlange 
ondersteuning.  

De overige bestaande sponsoren bij dames 1 zijn nog The Travel Club van Dorien den Balvert 
en Kinderdagverblijf Pepeloentje van Els van Kerkhoff. 

Het HCL-bestuur is dankzij de inzet van Edward IJland en Elcke van Onna van de 
sponsorcommissie van sportclub Groessen erg verheugd met het bereikte resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto van Koos Roelofs staat Bart in hun lunchroom in 
Doetinchem. 


