Nieuwsbrief september 2018

Van de voorzitter…
De kop is er af! De competitie is weer beginnen en er liggen enkele fraaie
uitdagingen. Dames 1, 2 en 3 die er na hun promotie vol voor gaan. Heren 1 met
een frisse jonge ploeg die er wel zin in heeft! Ook bij de jeugd zijn onze teams
lekker aan de slag in de altijd spannende voorcompetitie.
Tijdens de kick-ff avond voor de trainers en de coaches, die geweldig goed bezet
was, heeft HTM Alexander Meijer toelichting gegeven op de gang van zaken voor
het komend seizoen. De keeperstraining is weer in vertrouwde handen van Shireen
en Marike, die samen met onze eigen keepers aan de slag zijn gegaan.
Bestuurslid Dennis van Doorn heeft zijn bestuursactiviteiten beëindigd. We danken
Dennis voor het vele verrichte werk en de vele slagen in de verbetering van de
kwaliteit die hij heeft gerealiseerd. Zijn werk wordt intern waargenomen en we
komen z.s.m. met nieuws over zijn opvolging.
MHCN is nu écht helemaal rookvrij!
Meer dan een derde van alle hockeyclubs is inmiddels rookvrij. De algemene
vergadering van MHCN heeft besloten dat we, in navolging van vele andere
sportverenigingen, met ingang van het dit seizoen een rookvrije sportvereniging
zijn. Er mag dus op ons terrein niet meer gerookt worden. Help elkaar even als het
iemand ontschoten is.
Arbitrage
Even wennen, die nieuwe aanpak arbitrage, maar de eerste tekenen zijn positief.
De aanwijzing vanuit de AB-jeugd is prima van start gegaan, daar hebben we al een
grote verbetering geboekt. Veel scheidsrechters hebben nu ook de zelf-aanwijzing
ontdekt, zodat iedereen leuke wedstrijden kan fluiten. Ook hier een flinke stap
vooruit. Samen blijven we hier aan werken. De nieuwe C-scheidsrechters cursus is
begonnen. (e-learning) Opgeven kan nog via arbitrage@mhcn.nl Ook C-jeugd mag
mee doen en natuurlijk zijn alle ouders welkom !
Sponsoring, nieuwe schermen in ons clubhuis.
De sponsorcommissie is flink aan de slag om ook dit seizoen weer de nodige
bijdragen van sponsors te regelen. In het clubhuis hangen drie prachtige nieuwe
schermen met een leuke dynamische content, die steeds wordt bijgewerkt. Heldere
informatie, leuke actiefoto’s. Heb je bijdragen voor een tekst of een foto? Stuur ze
in maar vraag wel even of iedereen in beeld wil! sponsorcommissie@mhcn.nl
Grote clubactie.
De grote clubactie is weer van start gegaan en ik hoor al veel We gaan er weer voor
samen! Doen jullie mee?
Ik wens jullie allemaal een sportief, gezellig seizoen toe!
Martijn Koopmans, voorzitter.

Agenda
1 oktober
Spelregelcafé van de
KNHB, voor alle
scheidsrechters
2 oktober
Bestuursvergadering
08 oktober
HC-vergadering
12 en 16 oktober
Uitleg spelregels voor
alle cursisten
18 oktober
Examen
scheidsrechters
cursus
Vragen of
opmerkingen?
secretaris@mhcn.nl
voorzitter@mhcn.nl

Vrijwilligers
We zijn continue op zoek
naar (ouders van) leden
die een handje willen
helpen met allerhande
taken. Vele handen
maken licht werk en er is
voor iedereen wel iets bij
teVragen
dragen!ofBijv helpen
met
de voorbereidingen
opmerkingen?
voor het
secretaris@mhcn.nl
zaalhockeyseizoen
voorzitter@mhcn.nl
hr@mhcn.nl

