Nieuwsbrief mei 2018

Agenda
2 juni
Bitjeshapdag

Van de voorzitter…
De spannende laatste weken van het seizoen komen er aan. Er zijn al wat
kampioenschappen behaald en voor een paar teams volgt nog een spannende ontknoping.
Promotie van dames 1 behoort ook nog tot de mogelijkheden en ook dames 2 heeft nog
een serieuze kans. Heren 1 heeft nog wat punten nodig voor lijfsbehoud, ook daar spanning
t/m de laatste wedstrijd.
Ook bij de jeugd hebben we leuke resultaten in het vizier. We gaan er samen voor! De
supporters gaan een drukke en gezellige tijd tegemoet. Allemaal veel succes en plezier
toegewenst!
Na enkele jaren van twijfel heeft nu toch een groot deel van veteranen A besloten dat het
mooi is geweest. We nemen afscheid van spelers die in sommige gevallen al zo’n 30 jaar lid
zijn. Bij de jongste jeugd hebben we de reeks schoolhockey clinics afgesloten met een
eindmanifestatie van zo’n 20 enthousiaste kinderen. Ontzettend leuk om het enthousiasme
bij organisatie en kids te zien!
En dan de diverse slotactiviteiten, met de Kamelentoernooien voor de C-en de D-jeugd. De
voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft weer een groot festijn te worden! Kom
kijken, help mee, veel plezier allemaal!
HR-planning.
Een HR-plan is in de maak, we maken gebruik van de jaarkalender die we voor komend
seizoen hebben opgesteld. We plaatsen de kalender ook op de site. Dat we hier en daar
extra handjes nodig hebben is helder. Vele handen maken licht werk…en is nog gezellig ook!
Overleg over onze accommodatie.
Samen met de stichting kunstgras en de gemeente kijken we vooruit naar de plannen voor
de toekomst. Elke stap in de ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd. Het overleg verloopt
in positieve sfeer en stap voor stap gaan we de goede richting in.
Sportiviteit en respect.
We hebben een fraaie poster geplaatst met onze “Geef me de vijf”, de afspraken waarmee
we samen een goed clubleven in een positieve sfeer nastreven. Op de banner daarbij de
toelichting. De moeite waard om te lezen én om na te leven.
AVG
Op 25 mei is de AVG (de nieuwe privacywet) ingegaan. Ook MHCN heeft flink wat tijd en
energie gestoken in benodigde maatregelen. Wij doen er alles aan om zorgvuldig om te
gaan met persoonsgegevens. Zijn er vragen of zorgen? Stel ze gerust.
Naar een rookvrije generatie.
In de ontwikkeling naar een rookvrije sportvereniging hebben we een spandoek
opgehangen, shawls geplaatst en jeugdteams in speciale hesjes gezien. De reacties zijn
overwegend zeer positief. Op dit moment loopt er een enquête. We hebben al meer dan
450 stemmen ontvangen en de ingestuurde reacties wijzen op een brede ondersteuning
van de plannen.
Naar de finale.
Samen op naar een gezellige afsluiting van het seizoen!
Martijn Koopmans
Voorzitter

5 juni
Bestuursvergadering
6 juni
Uitleg avond
scheidsrechters
cursus
12 juni
Schriftelijk
scheidsrechters
examen
18 juni
HC vergadering
20 juni
Algemene
Ledenvergadering
23 juni
Kamelen Trofee B
toernooi
Voorbereidingen van
de evenementen in
volle gang.
Sponsoring
14zijn
meiop zoek naar
We
HC vergadering
leden/ouders
die willen
helpen op het gebied van
15 mei
sponsoring. We kunnen
Bestuursvergadering
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

