Nieuwsbrief maart 2018

Agenda
9 mrt
Scheidsrechtersbriefing

Van de voorzitter…
Elke eerste dinsdag van de maand bespreekt het bestuur van MHCN het
reilen en zeilen van de club. We nemen jullie daar graag in mee. Zo staan we
dicht bij elkaar en laten we zien wat er speelt. In deze eerste nieuwsbrief
zetten we de vaart er direct goed in bij de opening van de tweede helft van
de competitie. Meteen a.s. zondag met een Super-Sunday! We huldigen de
zaalkampioenen en uiteraard bewonderen we de nieuwe veranda, die mede
dankzij de Club van 100 en alle lotenverkopers van de Grote Clubactie is
gerealiseerd. Dank aan Marcell en Brigitte Schmidt voor het vele werk!
Verklaring Omtrent Gedrag. (VOG)
MHCN heeft veel vrijwilligers, actief achter de bar of met training geven,
vaak samen met jeugd. Binnen de KNHB en andere sportbonden is het goed
gebruik dan een VOG in te leveren. In december is de oproep gedaan, nu
komen we uit de winterslaap en gaan we er mee verder. Voor iedereen die
de VOG nog niet heeft aangevraagd of ingeleverd, graag het origineel van de
VOG in de brievenbus in het clubhuis. Mocht de aanvraaglink verlopen zijn,
dan kan een nieuwe link worden aangevraagd: VOG@mhcn.nl

11 mrt
Super Sunday
12 mrt
HC vergadering
31 mrt
JOJ Lente ochtend

3 april
Bestuursvergadering
9 april
HC vergadering

Accommodatie
Zoals wellicht bekend verhuist MHCN in 2024 naar sportpark Parkhout. De
gemeente is bezig met de inrichting van het complex. Namens het bestuur is
Jaco de Visser nauw betrokken bij dit proces om er voor te zorgen dat MHCN
een mooie plek krijgt met een goede accommodatie. Tot die tijd zorgen we
er natuurlijk voor dat we op ons huidige complex goed verder kunnen.
Vrijwilligers
We hebben veel handjes nodig. De club, dat zijn we samen! Nicoline Keulen
gaat aan de slag als HR-manager. Op verzoek van commissies en bestuur
gaat ze ons helpen alle vacatures binnen de club goed in te vullen. Goede
samenwerking, iedereen de schouders er onder, samen veel plezier. Leden
maar ook ouders en andere belangstellenden. Leuke klussen, vele handen
maken licht werk. Help je mee? Mail naar hr@mhcn.nl
Bestuur
Samen met Inge Rosenthal (secretaris), Jan van Rooijen (penningmeester),
Richard Reulink (sponsoring), Jaco de Visser (accommodatie), Dennis van
Doorn (bar- en evenementen) en Jan Smulders (hockeyzaken en arbitrage)
blijf ik jullie informeren over MHCN, een goede, gezellige familiehockeyvereniging, waar we samen met veel plezier sporten en een gezellige
club vormen. De komende tijd veel plezier in de competitie en met de
voorbereidingen van een reeks leuke evenementen!
Martijn Koopmans,
Voorzitter
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