Nieuwsbrief april 2018

Agenda
9 april
HC vergadering

Van de voorzitter…
De laatste zaterdag van maart was een heerlijke dag! Lekker lenteweer, zoals het
moet zijn. Onze jongste jeugd genoot van de JOJ-lente hockey ochtend.
Glunderende kids waren lekker bezig met allerlei hockeyspelletjes, het
springkussen en diverse wedstrijdjes. Als je dat kunt afronden met een lekker
broodje hamburger en een glas limonade dan is dat geweldig! Niet alleen de
kinderen waren er druk mee. Veel ouders hielpen mee om alles in goede banen
te leiden, dank daarvoor!
En wat te denken van zo’n 15 ouders die op dat zelfde moment deelnamen aan
een goed geregelde hockeyclinic. Zo voelt dat gekke spelletje van onze kinderen
dus... Nieuwe talenten zaten er zeker tussen!!
Benieuwd of ze gaan aansluiten bij onze trimhockeyers op maandagavond.
Wervingsseizoen is geopend!
Het is wellicht niet bij veel leden bekend, maar er wordt elk jaar keihard gewerkt
om mensen, jong en oud, te enthousiasmeren voor hockey en MHCN. Zo geven
Esther, Femke en Jeroen de komende periode, i.s.m. SportID, op 30 (!)
basisscholen in Nieuwegein en Utrecht hockeyclinics.
Alle deelnemers krijgen, met dank aan Bas, een mooi oranje siliconen-armbandje
zodat hockey en MHCN letterlijk en figuurlijk binnen handbereik is. De
deelnemers van de JOJ op 31 maart hebben allemaal al een armbandje gekregen.
Op 18 mei om 16.00 uur organiseren we ook weer het befaamde eindevenement.
Iedereen is van harte welkom, broertjes/zusjes/vriendjes en vriendinnetjes. Meer
informatie volgt, maar opgeven kan al via clinics@mhcn.nl
AVG
Deze week was de AVG, de nieuwe Europese privacywet, breed in het nieuws. Op
25 mei treedt deze wet in werking en om daaraan te voldoen wordt achter de
schermen hard gewerkt. De KNHB heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee
het voor ons makkelijker wordt om aan alle eisen te voldoen. Ook LISA, het
systeem waar het merendeel van de hockeyverenigingen mee werkt, heeft een
flink aantal zaken aangepast om ervoor te zorgen dat we zorgvuldig om kunnen
blijven gaan met persoonsgegevens. We houden jullie op de hoogte.
Naar een rookvrije generatie
Via een nieuwsbericht hebben we jullie geïnformeerd over de wens om van
MHCN een rookvrije verenging te maken. De komende periode gaan we dat meer
onder de aandacht brengen. Als er vragen of zorgen zijn, laat dat vooral weten!
Evenementen
De komende weken staan in het teken van de competitie, maar we sluiten het
seizoen natuurlijk af met een zinderende reeks van leuke evenementen,
waaronder de verschillende versies van het kamelentoernooi. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Doet de evenementencommissie een beroep
op jullie? Dan bevelen we iedereen van harte aan om gezellig mee te doen!
Martijn Koopmans,
Voorzitter

Half april
We maken een
eerste opzet voor de
seniorenteams voor
volgend seizoen

April/mei
A-jeugdselectiespelers die
naar de senioren
gaan worden stap
voor stap ingepast in
de (selectie-)teams.
Voorbereidingen van
de evenementen in
volle gang.

14 mei
HC vergadering
15 mei
Bestuursvergadering
Vacature Secretaris
We zijn op zoek naar een
nieuwe secretaris voor
het bestuur.
De zittingstermijn van
Inge Rosenthal is bijna
verstreken en Inge heeft
aangegeven andere
dingen te willen gaan
doen. De vacature
plaatsen we op de site.
hr@mhcn.nl
Vragen of
opmerkingen?
secretaris@mhcn.nl
voorzitter@mhcn.nl

