Nieuwsbrief oktober 2018

Agenda
06 november
Bestuursvergadering

Van de voorzitter…
Jullie hebben het al op de site kunnen lezen, maar we zijn ontzettend trots op meisjes A1: ze zijn
gepromoveerd naar de Super A competitie. Een geweldige prestatie! Met geweldige steun van heel
veel supporters hebben ze zeer terecht deze plek verdiend. Top! Het zal een pittige, maar in ieder
geval ook leerzame strijd worden. We zien jullie graag langs de lijn. Maar ook de andere teams
presteren heel goed, we beginnen de resultaten te zien van jaren voorbereiding en technisch beleid.
Algemene ledenvergadering.
Tijdens de ALV van 30 okt jl zijn de balans en jaarrekening van 2017-2018 goedgekeurd. We zijn blij
dat het gevoerde beleid afgelopen jaar heeft geleid tot een resultaat conform begroting. Ook de
aangepaste statuten zijn vastgesteld en geaccordeerd. Belangrijkste wijziging daarin is de opzegdatum
die vanaf dit seizoen op 1 mei staat.
Bestuur.
De leden afgelopen ALV ook unaniem ingestemd met de aanstelling van twee nieuwe bestuursleden.
Esther Kok-Baars als bestuurslid evenementen en Esther van Hattum als bestuurslid sponsorzaken.
We hebben, na ruim 9 jaar, afscheid genomen van Richard Reulink als bestuurslid sponsorzaken. Ook
via deze weg willen we Richard bedanken voor alles wat hij voor de club heeft betekend. Het bestuur
heeft Richard benoemd tot Lid van Verdienste. Het bestuur is daarmee weer bijna op volle sterkte,
voor de barzaken zijn we nog op zoek naar een nieuw bestuurslid.
KNHB.
We hebben recent een goed gesprek gehad met onze KNHB accountmanager Kara Meijer. Met een
blik op de toekomst en een open mind op wederzijdse samenwerking en ondersteuning. Bij de
competitieleiding hebben we al een verzoek ingediend voor de indeling van de seniorenteams voor
het volgend seizoen, om met name alle doorstromende junioren een goede competitie te kunnen
bieden. We proberen nog voor de winterstop bijeenkomsten te organiseren voor de A-meisjes en hun
ouders én voor de dames senioren, om samen te kijken naar de mogelijkheden voor het volgend
seizoen en een leuke hockeytoekomst.
Op 13 oktober mochten we een deel van de play-off-wedstrijden hosten. Het was een gezellige dag
met mooie wedstrijden. De inzet van onze mensen en onze gastvrijheid werden zeer gewaardeerd.
Opleidingen.
De KNHB heeft voor starters in de trainingsopleiding aangeboden een gratis cursus te verzorgen. We
hebben 16 aanmeldingen binnen, waarschijnlijk wordt de cursus in februari gepland. We houden jullie
op de hoogte.
Arbitrage.
Met een interessante Masterclass van International Claire Druijts hebben we onze “top 20” weer even
scherp gesteld en tijdens het KNHB scheidsrechters café heeft hoofdklasse-scheidsrechter Pascal
Engelbertink (die ook leuke verhalen had over de VAR omdat hij ook daaraan mee werkt) ook een hele
groep andere scheidsrechters van MHCN en uit de regio weer handige tools meegegeven om het nog
beter te doen. Het eerste scheidsrechtersexamen van dit seizoen leverde weer zo’n 30 nieuwe
mensen op! We deden het aanmerkelijk beter dan veel andere clubs in de regio… Volgende examen
staat gepland op 18 november.
HR-planning.
Het zaalhockey komt eraan. De voorbereidingen zijn geregeld. Wie helpt ons mee in de
zaalhockeycommissie? Graag een mailtje naar hr@mhcn.nl
We zijn écht helemaal rookvrij!
Het is even wennen maar zelfs de meest verstokte rokers kunnen mee in het idee. Laten we elkaar
hierin helpen en zo nodig elkaar aanspreken mocht dat nodig zijn.
Grote clubactie.
15 november moeten alle boekjes worden ingeleverd, nog een laatste eindsprint, en vergeet vooral
de boekjes niet in te leveren!
Hartelijke groet,
Martijn Koopmans
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ronde.

Bar
We zijn op zoek naar
leden/ouders die willen
helpen op het gebied van
barzaken. Naast een
nieuw bestuurslid ook
barcaptains die kunnen
helpen de bardiensten in
goede banen te leiden.
Hulp of tips graag naar
hr@mhcn.nl
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