Nieuwsbrief juni 2018

Van de voorzitter…
Een “Super-Sunday” op 24 juni…Dames 1 op voor promotie naar de 2de klasse en de Heren
vol aan de bak voor behoud in de 3de klasse. Het was (ook voor de vele supporters langs de
kant) zenuwslopend tot de laatste minuten, maar beide missies zijn geslaagd, een
geweldige prestatie, eentje om trots op te zijn! Gefeliciteerd!
Er is de afgelopen periode ook weer keihard gewerkt aan en enorm veel tijd gestoken in de
teamsamenstellingen voor komend seizoen. Elk jaar weer een flinke puzzel waarvoor
gelukkig inmiddels het grootste deel van stukjes zijn gelegd. Complimenten!
De komende weken staan in het teken van de Kamelen trofee toernooien. Er wordt door
veel vrijwilligers al keihard gewerkt om daar dit jaar weer een groot succes van te maken.
Nog een paar weken knallen en dan is het weer even uitblazen en kan de zomervakantie
beginnen.
Rookvrij.
Op 21 juni heeft de Algemene Leden Vergadering positief gestemd om MHCN met ingang
van seizoen 2018-2019 volledig rookvrij te maken. Dat past in een landelijke beweging die
ondersteund wordt door veel sportorganisaties waaronder de KNHB. Het zal ongetwijfeld
even wennen zijn, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we ook dit besluit met z’n
allen ondersteunen en naleven op weg naar een rookvrije generatie.

Agenda
29 juni – 1 juli
Kamelentrofee D
toernooi
3 juli
Bestuursvergadering
6 - 8 juli
Kamelen trofee C
toernooi
20 -24 augustus
Vakantie Hockey
Week
4 september
Bestuursvergadering

Afval.
We hebben over het hele terrein afvalcontainers staan die iedere week keurig geleegd
worden. Tot verbazing en irritatie van velen ligt er (te) vaak veel rommel op het terrein en
dat verdwijnt helaas niet vanzelf in de containers. Het is een enorme inspanning om elke
week het hele terrein te ontdoen van rotzooi terwijl het voor ons allen zo’n kleine moeite is
om lege koffiebekertjes, flesjes, etc weg te gooien. Iedereen wil hockeyen op een schoon
terrein, laten we dan vooral bij onszelf beginnen!
Nieuw bestuurslid.
Na 3 jaar heeft Inge Rosenthal het secretaris stokje overgedragen aan Nicoline Keulen. We
willen Inge enorm bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen Nicoline veel
succes en plezier met deze nieuwe uitdaging!
Op naar een mooie zomer.
Nog een paar mooie toernooien, vakantie vieren en afsluiten met de Vakantie Hockey
Week. Samen op naar een zonnige en gezellige afsluiting van het seizoen!
Martijn Koopmans
Voorzitter

Sponsoring
We zijn op zoek naar
leden/ouders die willen
helpen op het gebied van
sponsoring. We kunnen
als club extra energie
goed gebruiken! Met
jullie hulp samen de
schouders er onder.
Hulp of tips graag naar
hr@mhcn.nl

Vragen of
opmerkingen?
secretaris@mhcn.nl
voorzitter@mhcn.nl

