Nieuwsbrief mei 2019

Agenda
12 mei
Moederdag bij MHCN!

Van de voorzitter…
Zoals enkelen van jullie ongetwijfeld al hebben gehoord ga ik met mijn gezin
binnenkort verhuizen en dat betekent dat onze kinderen helaas niet meer bij
MHCN kunnen blijven hockeyen. Als bestuur zijn we tevens om die reden aan het
kijken naar een goede opvolging van de voorzittersrol waarbij we uiteraard zorgvuldig
te werk gaan en de continuïteit, kennis en ervaring in het bestuur zoveel mogelijk
willen borgen. Op het moment dat daarover meer bekend is dan communiceren we dat
naar alle leden. Heb je interesse in een rol in het bestuur, er zijn meerdere functies (op
termijn) beschikbaar, neem dan contact op met: voorzitter@mhcn.nl.
Nieuwe kleding bij Intersport 25 mei in de winkel!
Eindelijk is het zover, de nieuwe clubkleding ligt vanaf 25 mei in de winkel! De prijzen
die hieronder benoemd zijn, zijn nog excl. 20% clubkorting!
Sokken: € 14,99
Junioren shirts: € 44,99
Junioren broekje/rokje: € 30,Senioren shirts: € 44,99
Senioren broekje/rokje: € 35,Actie!! Van 1 juni tot 1 augustus kun je het hele tenue aanschaffen met 25% korting.
Bitjes Happen!
Op zaterdag 13 juli kunnen er tussen 10:00 – 14:00 weer bitjes worden gehapt. Jullie
kunnen je aanmelden via http://www.sptl.nl/.
Familiehockeytoernooi
Op zaterdag 13 juli worden de velden vanaf 14:00 omgetoverd voor een ouderwets
Familie Hockey Toernooi! Speel samen met je familie en vrienden wedstrijden van 20
minuten op een kwart veld, zes tegen zes. De poule indeling wordt gemaakt op basis
van de hockeyervaring van de teams. Welke familie is dé beste hockeyfamilie van
MHCN en gaat met de prijs naar huis? Gezien het 40-jarig bestaan van de hockeyclub
zal er na het toernooi een gezellige barbecue zijn en na de laatste zonnestralen een
afsluitend feest! We vragen voor deelname aan het toernooi (of aan de barbecue) een
kleine bijdrage van €5,- per persoon. Het afsluitende feest is gratis toegankelijk voor
alle MHCN-leden inclusief kinderen en aanhang. Inschrijven als team voor het toernooi
of aanmelden voor het eten kan via de volgende
link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSePSLu47ipJXgVNTh…/viewform
Moederdag op MHCN!
Zondag 12 mei is het Moederdag en elke moeder die bij de bar kan bewijzen dat ze
moeder is krijgt een verrassingsversnapering gratis!
Care for Coffee weekend & Super Sunday 26 mei! In het weekend van 25/26 mei is
het Care for Coffee weekend en Super Sunday met aansluitend The Dansant met 9
thuis spelende teams, komen jullie ook?

Met sportieve groet,
Martijn Koopmans
Voorzitter MHCN

16 mei
HC-vergadering
25/26 mei
Care for Coffee
weekend & Super
Sunday!
3 juni
Bestuursvergadering
5 juni
ALV
17 juni
HC-vergadering
21 – 23 juni
Kamelentrofee C-jeugd
28 – 30 juni
Kamelentrofee D-jeugd
13 juli
Familiehockeytoernooi
13 juli
Vrijwilligersborrel
Bestuurslid Hockeyzaken en
Arbitrage
We zijn op zoek naar een lid
of ouder die deze rol op zich
zou willen nemen. Hulp of
tips graag naar
secretaris@mhcn.nl

Heeft u vragen of
opmerkingen? Mail dan
naar:
secretaris@mhcn.nl
voorzitter@mhcn.nl

