
Hallo allemaal,     
Wij willen ons even voorstellen. Wij zijn Maruschka Finke en Manon Smit en we zijn 
begonnen met de jeugdcommissie bij HFC Storica. Maruschka is vaak bij HFC Storica te 
vinden. Zij is de moeder van Daniel die bij de Ukkies voetbalt. Manon Smit heeft  geen 
kind voetballen bij Storica maar helpt en ondersteund Maruschka bij de jeugdcommissie.  

Wat gaan we nu doen:  

De jeugdcommissie is het contact voor alles wat binnen HFC Storica met de jeugd te 
maken heeft. Maar nog veel belangrijker is dat wij voor alle jeugd elftallen van HFC 
Storica, leuke activiteiten willen gaan organiseren. Wij zijn allebei van mening dat sport 
ook plezier moet betekenen, en wij hopen dan dit jaar ook  een leuke agenda in elkaar te 
kunnen zetten. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten bij HFC Storica meld je dan 
aan bij onze Facebook Pagina   https://www.facebook.com/jeugd.hfcstorica?fref=ts   
Wanneer je geen Facebook hebt is dat ook geen probleem, via de leiders, coaches en 
trainers komt het nieuws ook bij jou terecht. Ook zal de website vermelden wanneer er 
activiteiten plaatsvinden. 

Via deze brief willen wij ook melden dat de Ukkies weer  beginnen met trainen. 
Bertus en Lorenzo vinden het nog te koud voor op het veld, waardoor er naar een 
zaal is gezocht.  De zaal training zal plaatsvinden op de volgende data: 

Zaterdag 15  Februari, 22 Februari en 8 Maart (ivm carnaval 1 maart niet) 

De zaaltraining vind plaats in de Gymzaal bij basisschool de Werkschuit , Waallaan 10 
8032 GZ in Zwolle, en begint iedere Zaterdag om 10:30 uur.  

Om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat met de voetbal te 
maken heeft vragen wij je om onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij je 
leider/ trainer. Je mag natuurlijk ook je gegevens doormailen op ons e-mailadres:        
jeugdhfc@hotmail.com of telefonisch aan  

Maruschka 06-12641103 of Manon 06-55778751 

------------------------------------------------------ ----------------------------------------------
Voor en Achternaam   :                                                                             Geboortedatum: 

Adres :                                                                                                            Postcode: 

E-mailadres: 

Telefoonnummer:                                                                                       Tel. Nr.  ouders: 

Mijn vader/ moeder wil graag helpen bij de activiteiten bij HFC Storica   JA/ NEE 
    

https://www.facebook.com/jeugd.hfcstorica?fref=ts
mailto:jeugdhfc@hotmail.com

