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Beste voetbalvrienden

Op het moment van schrijven zitten we volop in de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Trainingen zijn
hervat, oefenwedstrijden gestreden, kantine op orde en de shirtjes staan klaar. Na de zomerstop probeert
iedereen de draad weer op te pakken en eenmaal aan de slag lijkt het net of we niet weg zijn geweest en is

het prettig om iedereen weer te zien!

De zomer
Een warme droge zomer achter de
rug. Voor de vakantiegangers een
zegen, voor de vele ´greenkeepers´
een crime. Zij moeten alle zeilen
bijzetten om de grasmat klaar te
stomen voor beker en competities in
het nieuwe seizoen. Hontenisse mag
zich gelukkig prijzen dat het een
goede greenkeeper binnen de
gelederen heeft en
daardoor liggen de
velden er prima bij,
klaar om te worden
bespeeld. Chapeau!
Een voordeel halen
we zeker uit ons
kunstgrasveld,
waardoor we het
echte gras hebben kunnen sparen.

Nieuwe seizoen
Een nieuw seizoen met voor ons
eerste elftal de uitdaging van de 3e
klasse. Een goed verlopen
voorbereiding die nog even doorgaat
met een aantal bekerwedstrijden en
dan resulteert in een uiteindelijke
selectie die de Hontenisse eer hoog
moet houden. Met de ambitie een
stabiele derdeklasser te willen zijn is
er serieus werk aan de winkel. Succes
mannen!

Kantine
In de kantine zijn er wat prijzen
aangepast en kritisch gekeken naar
het assortiment. Geen spectaculaire
wijzigingen maar moet wel elk jaar

gebeuren. Voor de liefhebbers is er
fruit (appel, sinaasappel, banaan)
toegevoegd aan ons assortiment om
ook gezond snoep te kunnen
aanbieden. De bruine fruitschaal is
uiteraard ook nog steeds aanwezig.
Een ander nieuw onderdeel is de
What´s-Tap (tapsysteem voor op tafel
van 5 ltr.) die op vrijdagavond zal
worden ingezet als vervanger van de

verjaardagsbak. Op vrijdagavond dus
per seniorenteam 1x te bestellen voor
€ 25,- (verjaardag), maar ook  voor
€ 37,50 zo te bestellen, ook op
zaterdag en zondag. Een grappig
gadget om gezellig samen te borrelen.
We hebben er 2!

Bijna 100 jaar
Hontenisse gaat richting de 100 jaar.
Nog vijf te gaan en het streven is om
ons sportpark dan klaar te hebben
voor de toekomst. Zoals bekend
zullen dan kleedlokalen en kantine op
de schop moeten en daar zijn we met
onze ´Visie´ volop mee bezig. In het
najaar moet een en ander gestalte
krijgen. Dan zullen we dus ook hard
moeten sparen om dit te kunnen
verwezenlijken en zal het dus ook
nodig zijn om activiteiten te

organiseren om gelden binnen te
halen. Daarom roepen we bij deze op
om aan te sluiten bij de
activiteitencommissie om diverse
dingen te organiseren. Niet alleen
voor de spaarpot, maar het is ook
goed voor de saamhorigheid binnen
onze vereniging. Laat je horen! Alleen
met contributie en kantine halen we
het niet. We gaan dus ook weer
entree heffen (voor niet-leden) bij de
wedstrijden van ons eerste elftal. Dat
is in de 3e klasse gebruikelijk en gaan
we dus weer oppakken. Een
impopulaire maatregel maar wel
eentje die noodzakelijk is om de
oplopende kosten het hoofd te
bieden.

Rookvrij sportpark
Een ander plan is om richting 1-1-
2023 ons sportveld Rookvrij te
maken. Dit om onze jeugd te
beschermen tegen de verleiding om
te gaan roken en het schadelijke
meeroken. Zien roken doet roken. We
hebben niets tegen de rokers, maar
ook in onze optiek gaan roken en
sport niet samen! Een en ander zal
worden besproken in de
eerstvolgende ALV.

Slotwoord
Al met al volop mededelingen en info
dus. We hopen dat iedereen weer
met frisse moed dit nieuwe seizoen
ingaat en wensen iedereen heel veel
succes en plezier bij hun wedstrijden
of aanverwante gelegenheden. Maak
er iets moois van!
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