Trimhockey bij HVB? – aangeven interesse.
Vraag naar Trimhockey
Eind december is aan alle (ouders van) leden een informatiebrief gestuurd, met betrekking tot
trimhockey . In die brief is aangegeven dat trimhockey in het huidige seizoen niet wordt gestart,
maar dat er in februari / maart een inventarisatie zal worden gehouden, om de belangstelling voor
trimhockey in volgend seizoen te toetsen. Deze brief is dan ook bedoeld om de interesse in
trimhockey te inventariseren.
Na inventarisatie geeft het bestuur aan of er vanuit HVB volgend seizoen gestart zal worden met
trimhockey of niet. De doelstelling van een stabiele seniorenlijn blijft hierbij echter bestaan.
Wanneer trimhockey aangeboden gaat worden zal dit een aanvulling moeten worden op de huidige
seniorenlijnen, en mag het niet ten koste gaan van deze lijnen.
Als blijkt dat starten met trimhockey in volgend seizoen mogelijk is, zal dit ter besluitvorming aan de
ALV in juni worden voorgelegd.
Wat zou Trimhockey bij HVB inhouden?
Trimhockey is met name bestemd voor volwassenen vanaf 30 jaar waarbij er op een doordeweekse
avond(en) getraind wordt en een (onderling) partijtje wordt gespeeld. Trimhockey is een vorm van
hockey voor mensen die geen of weinig hockey ervaring hebben en is dan ook uitstekend geschikt
voor ouders die willen leren hockeyen. De mogelijkheid bestaat om hierbij deel te nemen aan een
trimhockeycompetitie met omliggende verenigingen die ook aan trimhockey doen. Er worden
ongeveer 10 – 15 wedstrijden per jaar gespeeld. Meer informatie over deze competitie kun je vinden
op www.trim‐hockey.nl.
Trimhockey is goed vergelijkbaar met de senioren donderdagavond training bij HVB. Deze training is
elke week van 20.30u tot 22:00u, voor zowel beginnende‐ als gevorderde hockeyers, waarbij er ook
afsluitend een partijtje wordt gespeeld. Gedurende het seizoen worden geregeld onderlinge
toernooien georganiseerd (het ‘minicup toernooi’) . Tijdens deze minicup avonden, zijn leden,
ouders en overige geïnteresseerden ook zeer welkom. De training op donderdagavond is hiermee
laagdrempelig zonder een ‘verplicht’ karakter om mee te doen aan de competitie.
Wanneer trainen en wanneer wedstrijden?
Indien trimhockey gestart kan worden, dan wordt er gezamenlijk getraind met de huidige senioren,
op donderdagavond. Tijdens de trainingen zal er apart aandacht worden gegeven aan de beginnende
trimmers. De wedstrijden vinden plaats op maandagavond.
Wat zou de contributie voor Trimhockey zijn?
De contributie voor trimhockey zal vergelijkbaar zijn met het huidige TLSX‐10 lidmaatschap, dat in
het huidige seizoen €190,‐ per seizoen bedraagt.

Heb je interesse?
Indien je interesse hebt in trimhockey, onder de hierboven gestelde voorwaarden (invulling
trimhockey bij HVB, tijdstip, contributie), geef dit dan door aan: Tim van Ginneken via
hvb.tcbestuurslid@gmail.com . Doe dit voor vrijdag 26 februari a.s.
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