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VAN UW VOORZITTER

Het is 22 maart en het sneeuwt op dit moment! Toch zijn we al in de volle voorbereiding van 
weer een nieuw cricketjaar. Zoals jullie allemaal weten zijn we met z’n allen heel druk om 
ons  eigen  clubhuis  te  realiseren  en  met  nog  maar  een  aantal  weken  te  gaan  voor  de 
seizoenstart, 27 april tegen SGS, wordt het allemaal heel erg krap. Voor de laatste stand van 
zaken m.b.t. de nieuwbouw zie verderop in de NOT OUT en ook op de website wordt de 
voortgang  bijgehouden.  Ik  ga ervan uit  dat  we eind  april  toch wel een sneeuwvrij  veld 
hebben en als het meezit is het ook nog eens minstens 20 graden warmer dan nu zodat we 
een goede start van het seizoen kunnen hebben.

Afgelopen  weekend  hebben  we  de  jaar-
vergadering  gehad  met  aansluitend  de  mid-
winteravond. Ondanks de wat latere start en de 
2 uur durende vergadering in  verband met de 
toch  wel  volle  agenda  was  het  een  hele 
genoeglijke  avond  die  na  middernacht  werd 
afgesloten.  Als  een van de hoogtepunten was 
het benoemen van Henriëtte van Blaaderen tot 
lid  van verdienste voor  het  vele  werk  voor de 
vereniging waaronder als hoofdtaak het voeren 
van het  penningmeesterschap.  Henriëtte  zit  al 
20  jaar  in  het  bestuur  als  penningmeester  en 
heeft de financiële zaken altijd perfect op orde. 
Daarnaast kreeg Jan-Allard de "Van Beusekom 
Beker" uitgereikt voor zijn fantastische inzet om 
elke week weer 2 elftallen in het veld te krijgen 
en daarbij  ook nog met de competitieleider en 
de  tegenstanders  te  overleggen  om ervoor  te 
zorgen dat we op het juiste tijdstip op het juiste 
veld  aanwezig  zijn.  Ik  wil  jullie  allebei  hierbij 
nogmaals  van  harte  feliciteren  en  bedanken 
voor de inzet voor onze vereniging in de hoop 
dat jullie dit nog vele jaren willen doen.

Ook zijn we in overleg met de KNCB voor wat 
betreft de competitie-indeling en daarnaast moet 

de  spelersbijeenkomst  van  7  april  a.s.  nog 
voorbereid worden. Wij zullen dit seizoen met 2 
elftallen in de competitie spelen en ook nu weer 
moeten  we  bekijken  hoe  we  deze  het  beste 
kunnen samenstellen. Er zijn een aantal spelers 
die  hun  lidmaatschap  hebben  opgezegd  maar 
daarentegen zijn er ook weer een aantal nieuwe 
leden te verwelkomen en ik sluit niet uit dat er in 
de komende weken voor het  seizoen nog een 
aantal  bij  zullen  komen.  Graag  verzoek  ik 
iedereen  aanwezig  te  zijn  op  de 
spelersbijeenkomst en waar mogelijk ook direct 
door te geven welke  dagen niet  gespeeld kan 
worden i.v.m. de geplande vakanties.

Emmerson heeft ook voor het komend seizoen 
weer  toegezegd  de  trainingen  te  willen 
verzorgen wat natuurlijk fantastisch is en waarbij 
we nu ook de nieuwe kooi, die bijna gereed is 
voor gebruik, goed kunnen gebruiken om zoveel 
mogelijk  rendement te halen uit  de trainingen. 
We willen  proberen ook wat  voor  de jeugd te 
organiseren en een eerste stap is gezet om met 
ATC  te  overleggen  of  er  wellicht  een  aantal 
clinics  verzorgd  kunnen  worden  bij  hun 
jeugdafdeling.
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Het  wordt  een  seizoen  waarin  heel  veel  zelf-
werkzaamheid  van  de  leden  verwacht  wordt. 
Niet alleen het clubhuis wat  gerealiseerd moet 
worden maar ook de hulp die nodig is om de 
club te kunnen laten draaien; bardienst, hulp bij 
jeugdtraining,  debarinkopen,  verzorgen  van 
advertenties,  de  NOT-OUT  uitgeven,  etc.  etc. 
zal  een  beroep  doen  op  al  onze  leden.  Hoe 
meer mensen bereid zijn hierbij  te helpen hoe 
makkelijker het voor iedereen wordt. Het aanbod 
van John Kloppenburg om Roelof  te ontlasten 
met het uitgeven van de NOT-OUT en wellicht 
ook  ondersteuning  van  de  website  is  een 
geweldig  voorbeeld  waarvoor  mijn  hartelijke 
dank!

Zoals al gezegd ik zie jullie graag op 7 april voor 
de  spelersbijeenkomst  in  het  clubhuis  van  de 
hockey of op een van de vele activiteiten die we 
gaan ontplooien om ons clubhuis te realiseren in 
de komende weken.

Ik hoop op een fantastisch cricketseizoen met 
veel  speelplezier,  mooi  weer  en  bovenal  een 
groeiend verenigingsgevoel!

Diederik De nieuwe oefenkooi, bijna klaar voor gebruik

ONS NIEUWE CLUBHUIS

We zijn onderweg, al een tijdje, maar nu echt. Tegen 
de tijd dat je dit leest hebben we waarschijnlijk al een 
groot gat in de grond en wellicht is dat alweer 
opgevuld met geel zand?

Links onder
De locatie waar ons clubhuis gebouwd gaat worden.

Een paar  weken  geleden  kregen 
we  het  groene  licht  om  ons 
clubhuis  te  gaan  bouwen,  dat 
betekent dat we maar heel weinig 
tijd  over  hebben  om  het  te 
realiseren voor het seizoen en dat 
zal ook niet helemaal lukken. Op 
de  website  is  een  extra  tab 
toegevoegd  “bouw  clubhuis”  en 
hier  kun  je  de  ontwikkelingen 
volgen, er staat een planning op, 
er  komen  foto’s  alsmede  ook 
binnenkort een lijst met benodigd 
inventaris.



Hierboven een plattegrond van ons nieuwe clubhuis.

De  bouwcommissie,  Henk,  Fred,  Rob,  Roelof,  Henriëtte,  Johan  en  ondergetekende  zijn  de 
afgelopen weken veelvuldig in contact met elkaar als ook druk om de benodigde materialen, liefst 
via bevriende relaties te “regelen”. Daarnaast is ook nog eens het overleg met de gemeente, de 
betonvloer legger, de bouwer van het clubhuis en binnenkort komt daar nog de grondwerker en 
nutsbedrijven bij. Oftewel een hele grote klus voor een kleine club als wij zijn maar ik ben ervan 
overtuigd dat wij met z’n allen deze klus kunnen klaren.

Een qua bouwstijl vergelijkbaar clubhuis bij Excelsior in Rotterdam

Als eerste wil ik een beroep op iedereen doen om zaterdag 29 maart a.s. te helpen bij het 
verzamelen en demonteren van materialen die we gekocht hebben van de ijshal in 
Enschede. 
Hier heeft Johan geregeld dat we behalve sta-tafels en barkrukken ook bijvoorbeeld 
banken voor de kleedkamers en allerhande andere materialen mogen demonteren die wij 
zeer goed kunnen gebruiken voor ons clubhuis. Mocht je kunnen helpen en nog niet 
gevraagd zijn laat het mij dan s.v.p. even weten en dan zien wij je graag in Enschede.

Hebben jullie ideeën, suggesties en/of opmerkingen dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groeten,
Diederik



Kiezen? Ja, voor onze adverteerders



Spelersbijeenkomst 2008 
 
Datum : maandagavond 07 april 2008 
Plaats : Clubhuis HC Twente, Sportpark Slangenbeek te Hengelo Ov. 
Aanvang : 19:30 uur 

De inbreng van iedere speler is op de spelersbijeenkomst dringend noodzakelijk! Indien je niet 
aanwezig bent, worden er misschien dingen beslist/afgesproken, die later niet meer zijn terug te 
draaien. Dus laat je stem horen als je het ergens niet mee eens bent. 
Indien het echt niet mogelijk is om te komen, word je hierbij verzocht om af te zeggen bij Johan 
Vriezen, tel. 06-15068658 en eventuele punten, die van belang zijn voor de vergadering, aan hem 
door te geven. 

Voor de indeling van de teams hebben we ook dringend de opgave nodig van de vakanties van de 
diverse spelers. SVP als het enigszins mogelijk is, bij het plannen van de vakantie, het cricket 
seizoen vermijden. 
De spelersbijeenkomst staat onder leiding van Johan Vriezen. 
 
AGENDA SPELERSBIJEENKOMST 

Opening en mededelingen van belang voor de bijeenkomst 
1. Bespreking deelname aan de KNCB-competitie en de wedstrijd/klasse indeling voor 

het komende seizoen 
2. Bespreking van de vriendschappelijke wedstrijden 
3. Elftallen en Captaincy:  

- te voeren beleid met daarbij een eerste opzet daadwerkelijke teamindeling 
- captaincy en keuze aanvoerders 

4. Inning en uitbetaling gelden rondom de spelersbijdrage 
5. Duidelijke afspraken maken wie bij toerbeurt het verslag van de wedstrijd schrijft met 

aanbiedingsdatum bij de “Not Out” redactie 
6. Trainingen: 

- trainingsavond 
- trainer en inhoud/organisatie van de trainingen 

7. Materiaal: 
- bespreking klussen, die event. nog moeten worden uitgevoerd 

8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 
Noteer s.v.p. bovenstaande datum en tijd, als dat al niet gebeurd is, onmiddellijk in 
je agenda, opdat het niet vergeten wordt! 
 
 
AGENDA 
maandag 7 april 2008 
aanvang 19:30 uur 

Spelersbijeenkomst in de kantine van de HC Twente 

zondag 27 april 2008 
Ontvangst vanaf 12:00 uur 
wedstrijd op nieuwe cricketveld 

Hengelo-SGS CC 
Cricket gebruikt de kantine van HC Twente tenzij het clubhuis 
gereed is. 

dinsdag 20 mei 2008 
ontvangst vanaf 11:00 uur 
wedstrijd op nieuwe cricketveld 

Still Going Strong - Senioren Onderlinge 
Cricket gebruikt de kantine van HC Twente tenzij het clubhuis 
gereed is. 

zaterdag 24 mei 2008 
ontvangst vanaf 11:00 uur 
wedstrijd op cricketveld 

Hengelo-Old Gits Leeds 
Cricket gebruikt de kantine van HC Twente tenzij het clubhuis 
gereed is. 

 





Contributies 

BELANGRIJK VOOR ALLE LEDEN!!!  
 
Het nieuwe cricketseizoen gaat weer beginnen.  
Dat betekent echter ook dat u spoedig uw contributierekening zult ontvangen!  

De contributierekeningen dienen voor 1 mei betaald te zijn.  
Bent u geen lid en/of heeft u voor 1 mei niet betaald dan kunt u niet spelen!  

Ook dit jaar is er in overleg met mij altijd een regeling te treffen om de contributie middels 
gespreide betalingen te voldoen. Echter hoor ik dat graag voor het begin van het seizoen anders 
wordt u niet opgesteld voor de wedstrijden. 

Laten we er met ons allen een financieel goed jaar van maken!  
Ik wens u allen veel speel- c.q. kijkplezier!  
 
Met vriendelijke groeten,  
Henriëtte van Blaaderen 
Penningmeester MCC Hengelo 

Hieronder is de contributiestructuur aangegeven 

Er is rekening gehouden met de contributiestructuur van de KNCB: 
I.      Een basisafdracht per bij de KNCB ingeschreven vereniging, 
II.     + een afdracht per aan de KNCB competities deelnemend elftal, 
III.    + per seniorlid en per juniorlid een afdracht aan de bond. 

De contributies zijn vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering d.d. 15 maart 2008. 
 

Categorie leden 
Contributies 2008 

1 seniorleden € 125,00  

2 damesleden €   75,00  

3 jeugdleden - op 1 mei nog geen 18 jaar €   75,00  

4 nieuwe jeugdleden (eerste seizoen) €   30,00  

5 nieuwe jeugdleden (tweede seizoen) €   45,00  

6 buitenleden senioren € 100,00  

7 verenigingsleden €   75,00  

8 passantleden: basisbedrag voor afdracht aan KNCB en clubkrant 
-  plus € 5,00 betalen per gespeelde wedstrijd 
-  maximaal 4 wedstrijden per jaar, anders seniorlid worden 
-  plus de normale spelersbijdragen per wedstrijd voor reiskosten en 
   consumpties 

€   35,00 

 





COMPETITIE 2008 
De voorlopige indeling van de competities is bekend. 

Klasse 2B Klasse 4D 

Bloemendaal 2 CCN 3 

Hengelo 1 Hengelo 2 

Hercules 2 Hercules 4 

Jinnah 3 Kampong 5 

Kampong 2 PW 1 

Rood & Wit 2 Salland 1 

VVV 3 SON 1 

NN NN 

Opmerkingen:  
- in Klasse 2B  te weinig clubs en dus ook te weinig wedstrijden. 
- in Klasse 4D  was in 2007 ruim kampioen Salland 1. Het is vreemd dat zij niet zijn  
   gepromoveerd! 
   Ingedeeld is PW 1. Het is de vraag of zij kunnen deelnemen aan de  
                        competitie. 
                        Ingedeeld is SON. Het is de vraag of zij al hun wedstrijden wel kunnen  
                        bemannen. 
   Er zijn te weinig clubs ingedeeld en wij krijgend dus ook te weinig wedstrijden. 

Wij hebben protest aangetekend bij de KNCB ! 





Henriëtte van Blaaderen benoemd tot Lid van Verdienste en Jan-Allard 
Hummel krijgt de "Van Beusekom Beker" 
Het was lekker druk op de Jaarvergadering van 15 maart 2008 en de hierop aansluitende Midwinteravond. 
Niet alleen cricketers gaven acte de présence, maar ook dames en oud leden! Voorzitter Diederik Neeb 
genoot van deze fijne belangstelling en leidde de vergadering op vlotte wijze hierbij gesteund door zijn 
medebestuursleden. Het bestuur legde rekening en verantwoording af over het jaar 2007. De kascommissie 
gaf de penningmeester een grote pluim want de financiële zaken waren perfect bijgehouden en onder 
controle. De algemene ledenvergadering verleende het bestuur decharge voor de financiële bescheiden en 
het gevoerde financiële beleid in 2007. 

Voorzitter Neeb gaat vervolgens zeer uitgebreid in op de het grootste project dat de cricketclub ooit heeft 
uitgevoerd, de bouw van ons eigen clubhuis. De bouw gaat nu beginnen en het wordt in april, mei en juni 
heel erg druk. Als alles loopt volgens verwachting, zal het clubhuis aan het begin van nhet cricketseizoen in 
ruwbouw gereed zijn en gebruikt kunnen worden. De inrichting en de sanitaire voorzieningen zullen in mei 
worden gerealiseerd. De financiën zijn voor het grootste deel beschikbaar en er wordt actief gezocht naar 
sponsors, die ons gaan ondersteunen in financiële zin of in natura. De sluiting van de schaatshal in 
Enschede geeft ons de mogelijkheid om de inboedel te kopen en daarmee te besparen op de 
aanschaffingskosten. 

Bij de prijsuitreiking stelde het bestuur aan de ledenvergadering 
voor om Henriëtte van Blaaderen te benoemen tot Lid van 
Verdienste. Zij is nu alweer 20 jaar Penningmeester van de 
cricketclub en heeft altijd haar zaken prima voor elkaar! Onder 
luid applaus gaat de vergadering hiermee akkoord. Henriëtte 
krijgt een mooi ingelijst diploma en een grote bos bloemen 
overhandigd door voorzitter Diederik Neeb. 
De "Van Beusekom-Beker" voor het lid dat in het afgelopen jaar 
de grootste verdienste heeft gehad voor de cricketclub (je mag 
deze wisselbeker maar één keer krijgen) werd uitgereikt aan 
een man, die een van de lastigste taken heeft vervuld namelijk 
het wedstrijdsecretariaat. Ook daar buiten heeft hij nog een 
uitstekende inbvreng gehad. Jan-Allard Hummel neemt de 
beker glunderend van plezier in ontvangst en onder luid 
applaus van de vergadering. 

Bij de bestuursverkiezing waren aftredend Johan Vriezen, Wim Voogel en Roelof Kruijshoop. Alle drie waren 
herkiesbaar, waarbij Kruijshoop opnieuw voor een jaar in relatie tot de begeleiding van de bouw van het 
clubhuis. De vergadering geeft met enthousiast applaus aan akkoord te gaan met de herbenoeming. 

Bij de benoeming van de commissies bleken een aantal vacatures nog niet vervuld te zijn. John Kloppenburg 
bood aan Roelof Kruijshoop te gaan helpen met het maken van de Not Out en het bijhouden van de website. 
Het bestuur is daar heel erg blij mee en wenst John succes. 

Henk Kloppenburg biedt aan de kascommissie te gaan versterken. Hierna blijft er nog een belangrijke 
vacature over te weten jeugdcommissaris. Roelof Kruijshoop behartigt nog steeds de belangen van de jeugd 
maar is van mening dat een jongere deze belangrijke taak over moet nemen. Wie biedt zich aan???? 

Het contributievoorstel van het bestuur wordt aangenomen door de vergadering met één wijziging. 
De korting voor tijdige betaling komt te vervallen omdat hiervan maar zeer weinig gebruik wordt gemaakt. 

Het Huishoudelijk Reglement moet worden aangepast op de situatie dat er geen formele relatie meer is met 
de HC Twente. De vergadering gaat akkoord met deze wijziging. 

In de rondvraag presenteert Roelof Kruijshoop de gereed gekomen Lustrum CD van het Lustrum 2004. Het 
was veel meer werk dan ooit gedacht, mede omdat bij de vele foto's vrijwel altijd uitgezocht moest worden 
van welke datum of van welk jaar deze was. Het is een uitgebreide vastlegging van de 50 jaar clubhistorie  
Kruijshoop produceert de CD's kostenloos voor de club en de opbrengst gaat naar de club, die momenteel 
het geld goed kan gebruiken. Op de Midwinteravond is een sterk verkorte versie gepresenteerd om de 
mensen enthousiast te maken om er een te kopen. 



Na de jaarvergadering werd ons midwinterfeest gehouden. Op deze Midwinteravond waren veel leden, 
dames en oud-leden en de sfeer was perfect. Iedereen is heel enthousiast over de bouw van het clubhuis en 
de goede gang van zaken in de cricketclub. 

 

De langverwachte Lustrum CD is gereed en 
is te koop. 
Op de CD staat een power point presentatie van de clubhistorie 
vanaf de oprichting in 1954 t/m het lustrum in 2004. Zeer veel 
documenten, leuke stukjes uit het clubblad en ook heel veel  
foto's ! 

Kosten € 5,00 per stuk, u mag ook meer betalen en al het geld 
gaat naar de club! De productiekosten neem ik voor mijn 
rekening. 

De CD zal te koop zijn bij de bar en kan ook per e-mail worden 
besteld bij re.kruijshoop @ home.nl (spaties voor en achter @ 
weglaten). U ontvangt de CD dan op de club bij de eerst-
volgende training of wedstrijd. 

Levering per post kost € 1,00 extra. 

Roelof Kruijshoop 

 

Cricket spelen ze ook in Oldenburg - Duitsland.  
8-a-side wedstrijden op 9 december 2007 
Op 9 december heeft een 8-tal van Hengelo twee 8-a-side wedstrijden gespeeld in de sporthal van 
Oldenburg op uitnodiging van Oldenburg Cricket Club. De ontvangst was zeer gastvrij en er werden twee 
wedstrijden gespeeld. Het team van HENGELO bestond uit Jan-Allard, Rahim, Rafi, Quadafi, Erik, Scot, Ali, 
Henk, Adriaan, Zahir en Wim V. Hoewel HENGELO de twee wedstrijden heeft verloren is er met veel plezier 
gespeeld tegen de zeer sportieve tegenstander. 

In februari wordt deze uitwisseling herhaald. 




