Zaalhockey inschrijving senioren
Beste coaches en senior leden,
Eerder werd jullie een bericht gestuurd waarin de optie werd verkend om met een team
tegen een vast bedrag aan kosten in te schrijven.
Na evaluatie met de TC en het bestuur is besloten vooralsnog de constructie van individuele
inschrijving met de daarbij behorende kosten per inschrijving (€50,00) te blijven aanbieden.
Graag jullie aandacht voor de onderstaande zaken.
1. Inschrijven voor alle senioren leden kan vanaf heden tot en met 15 september 2019
en gaat via de Lisa app waarin je ingelogd moet zijn met de inloggegevens van
degene die zich wil inschrijven. Ga je niet zaalhockeyen dan hoef je niets te doen in
de Lisa app.
2. Mocht je niet in kunnen loggen onder je eigen Lisa account, mail dit dan naar
zaalhockey@hcgr.nl, dan ontvang je zo snel mogelijk de juiste gegevens.
3. Een team moet minimaal uit 6 inschrijvingen bestaan voordat we een team kunnen
inschrijven, mocht je niet aan de 6 komen gaan we proberen om het team samen te
voegen met een ander team. Mochten er te weinig inschrijvingen zijn per lijn (minder
dan 6) dan kunnen we helaas geen team vormen.
4. De kosten voor de zaalhockey bedragen € 50,00 per speler (ongeacht of je 1, 5 of
alle wedstrijden speelt). Hiervan ontvangen jullie na opgave een factuur. Spelers die
NIET zijn ingeschreven en betaald hebben kunnen dus ook niet meespelen/invallen
voor een team.
5. De thuiswedstrijden kunnen gespeeld worden op 3 locaties : Rijen (Den Butter) ,
Gilze (Achter De Tuintjes) & in Alphen (sportcentrum Alphen). De Alphen locatie is
nieuw omdat we de benodigde zaaluren niet toegewezen hebben gekregen in Rijen
en Gilze.
6. Er wordt gespeeld op zaterdag of zondag in de periode 01-12-2019 / 16-02-2020.
Let op : Houd er rekening mee dat 15 september 2019 de deadline is.
Mocht je nog vragen hebben ? Stuur svp een mail naar zaalhockey@hcgr.nl.

Groetjes van de commissie zaalhockey,
Andrea van Bavel
Ingrid Dahler
Yvonne van Gool
Inez van Hout
Harold Schuurman

Rijen, 8 september 2019

HOE SCHRIJF IK IN VIA LISA ?

●

Ga naar Lisa. Mocht bij je de inlog gegevens ontbreken, contact dan svp
zaalhockey@hcgr.nl. Dan ontvang je binnen enkele dagen de juiste inlog gegevens.
Je dient ingelogged te zijn met je eigen inloggegevens (van de speler die zich wil
inschrijven).

●

Klik in het hoofdscherm in de Lisa app rechtsonder op “meer”

●

Klik vervolgens op Evenementen (evt moet je hiervoor scrollen)

●

Vervolgens zie je een scherm om je te kunnen aanmelden voor de zaalhockey; klik
om je aan te melden op de groene button “aanmelden” (screenshot is een test versie
en wijkt af van de echte versie). Als je dit aanmeldscherm niet ziet neem dan svp
contact op met zaalhockey@hcgr.nl

●

Klik vervolgens op “opslaan en aanmelden”

●

Controleer of je in het scherm de bevestiging van inschrijving ziet

●

Je bent ingeschreven en kan afsluiten

