
VELD 1 EN VELD 2 WORDEN VERNIEUWD!
KUNSTGRAS TE KOOP IN RUIL VOOR KERS OP DE TAART!!

Beste leden,

We hebben goed nieuws! Deze zomerstop worden veld 1 en veld 2 vernieuwd. Vanaf het seizoen 
2021/2022 hebben we de beschikking over een modern nieuw volledig waterveld (veld 1) en nieuw 
modern semi-waterveld (veld 2). Dus we beginnen het nieuwe seizoen niet alleen - zoals het er nu naar 
uitziet - Coronavrij en weer met een echte competitie, maar ook nog eens met 2 nieuwe velden!

Maar we hebben jullie hulp ook nog nodig voor twee hele mooie kersen op deze taart: 
 • we willen de dug-outs van i.i.g. veld 1 ook vernieuwen én 
 • we willen een camera volgsysteem op veld 1 realiseren. 

Met dat systeem kunnen wedstrijden en trainingen geanalyseerd worden en je kunt zelfs thuis de 
wedstrijd bekijken! Hoe mooi is dat? Om dat (mede) mogelijk te maken - en om ook thuis te hockeyen - 
doen we stukjes van het oud kunstgras in de verkoop. Lijkt het je leuk om een paar vierkant meter 

(of meer) kunstgras thuis te hebben én de club te helpen met de kersen op de taart, let dan op:

KUNSTGRAS IN JE TUIN IN RUIL VOOR NIEUWE 
DUG-OUTS EN EEN CAMERA HOCKEY VOLG SYSTEEM

Let op:
 - Laat uiterlijk vrijdag 11 juni (!) weten hoeveel meter je wilt kopen door naam, 
  email en gewenste aantal m2 te mailen naar: facilitair@mhczutphen.nl.
 - Eén vierkante meter kost 10 euro, tien vierkante meter kost 100 euro.
 - Je dient ze zelf op te halen in week 25 (21 tot en met 27 juni).
 - De stroken zijn 2 meter breed. Let op: ze zijn zwaar (ook zonder het zand erin) 
  dus kom met genoeg spierkracht.
 - Bestellen = betalen = halen. 
 - De aannemer laat namelijk exact zoveel achter als er op 12 juni besteld is en komt 
  eventuele reststukken niet opnieuw halen.
 - Je krijgt in de week van 14 juni een betaalverzoek met verzoek dat per ommegaande te voldoen.

Help je jezelf aan een eigen hockeyveldje thuis en de club aan die twee mooie kersen op de taart?

Namens Team Facilitair

Erik
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