Mixed Hockeyclub Nieuwegein

Onderwerp: Eensgezinde uitstraling MHCN en nieuwe ‘teampakken-actie’
Datum: 27 september 2017
Beste leden, ouders/verzorgers van leden en trainers/coaches,
De laatste tijd zien we steeds meer dat teams investeren in jacks of trainingspakken voor een
eensgezinde uitstraling. Ook krijgen wij vragen rondom sponsoring via en bedrukking op
(club)kleding. Dit heeft ons doen besluiten om daar meer structuur in aan te brengen. Deze brief
informeert u hierover.
Eensgezind MHCN
MHCN wil met gezamenlijke inspanning ervoor zorgen dat onze club en alle teams er mooi, elegant
en eensgezind uit zien.
De afgelopen jaren hebben we als club grote stappen voorwaarts gemaakt. Daar zijn we trots op en
wij merken dit positivisme overal binnen onze club. Ons motto is niet voor niets: “De club zijn we
met zijn allen”. Samen een club zijn betekent bij MHCN respectvol, positief en eensgezind met elkaar
omgaan. Presteren en fanatiek zijn gaat bij MHCN dan ook prima samen met plezier maken, gezellig
doen en je betrokken voelen als speler, ouder of vrijwilliger.
Nieuw!
MHCN-teampakken: "Voor circa € 1.200,- excl. B.T.W. ziet jouw team er prachtig uit".
Kosten € 70,- per pak en voor kinderen € 66,- per pak, exclusief B.T.W. en bedrukking.
Actie: Zoek een sponsor of 2 bedrijven van ouders/relaties die circa € 600 willen investeren en
jouw team ziet er eensgezind en prachtig uit en MHCN nog mooier! (volg het goede
voorbeeld van MA1 en MB1).
Voor de uitgangspunten MHCN-teamtrainingspakken: zie bijgevoegde memo.
Uitstraling van de clubkleding
Wat betreft de uitstraling van onze club zijn we ook continue bezig met verbetering. Onze prachtige
velden, het vernieuwde clubhuis, maar zeker ons mooie clubtenue zijn daar een goed bewijs van (ons
clubtenue is niet voor niets enkele jaren geleden gekozen in de top 10 van mooiste/opvallendste
hockeytenues in Nederland). Ook vinden wij de nieuwe gele scheidsrechtersshirts een goed
voorbeeld van het belang dat we als club hechten aan een eensgezinde en herkenbare uitstraling.
Daarnaast hebben we goed nieuws voor onze keepers: het nieuwe MHCN-keepersshirt is in
productie en is over enkele maanden te koop bij Summit.
“Eensgezind MHCN” is ook dat het bestuur heeft besloten dat wij niet voor alle teams een compleet,
afwijkend ‘uittenue’ introduceren. Zowel thuis als uit speelt MHCN dus in het herkenbare
oranje/witte clubshirt. Wij willen niet al onze leden verplichten tot de aanschaf (kosten) van een
extra uittenue met sokken, rokje/broek en clubshirt. Praktisch gezien is het vaak niet nodig (behalve
voor Heren 1, Dames 1 en topklasseteams door eisen aan uitshirts vanuit de hockeybond). In het
uitzonderlijke geval dat een MHCN-team toch een ‘uitshirt’ nodig heeft zullen er met ingang van de
2e competitiehelft 2 speciale leentassen beschikbaar zijn met 25 donkerblauwe MHCN-uitshirts
(jongens- en meisjemodel). Voor de senioren bestaat dit al, in beheer bij Heren 1 en Dames 1. Bij de
jongste jeugd bieden ongewijzigd de hesjes een prima uitkomst.
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Om de eensgezinde en herkenbare uitstraling te bewerkstelligen introduceren we enkele regels ten
aanzien van kleding (met of zonder sponsoring).
Regels voor bedrukking clubtenue
Ø Alleen het clubshirt en tegen een vaste sponsorvergoeding!
Een eensgezinde uitstraling van MHCN-teams betekent ook dat er regels zijn voor de bedrukking van
ons clubtenue. Uitsluitend het shirt mag – na overleg en goedkeuring van de sponsorcommissie bedrukt worden met een sponsorlogo en rugnummers en niet met spelersnamen of anderszins! Voor
meer informatie en vragen zie onze website en mail sponsoring@mhcn.nl.
Kledingregels voor teampakken of teamjacks ‘zonder sponsor’
Ø Kleur teamjacks of pakken: donkerblauw, blauw, wit, oranje, zwart, grijs of een mix hiervan!
MHCN wil ook teams stimuleren, die geen sponsor hebben (of kunnen vinden) en er als team samen
toch eensgezind uit te zien. Als een team zelf jacks of pakken aanschaft, zijn er alleen regels voor de
“positie van bedrukkingen” (zie website) en eisen aan de KLEUR, die moet passen bij het tenue van
MHCN. Opvallende/afwijkende kleuren zoals rood, groen, geel, roze zijn niet toegestaan als MHCNteamuitstraling, omdat dit niet past bij ons doel van een eensgezinde clubuitstraling!
Kledingregels voor TEAM-SPONSORING
Ø De sponsor betaalt de kleding en bedrukking, wel zijn er regels (zie website of pakkenmemo)!
Ø Kleur teamjacks of pakken: donkerblauw, blauw, wit, oranje, zwart/grijs of een mix hiervan!
Of donkerblauwe MHCN-teampakken!
Opvallende kleuren als rood, geel, groen, roze, etc. zijn als teamuitstraling NIET toegestaan.
MHCN vindt het fantastisch als een bedrijf, een lid of ouder (via zijn/haar bedrijf) een team wil
steunen. Teamsponsoring kan op verschillende manieren. Het meest voorkomende is teamsponsoring door trainingspakken, jacks of sweaters in bruikleen beschikbaar te stellen en te voorzien
van een sponsorlogo en een MHCN-logo. MHCN hoopt samen met de leden, ouders en
coaches/begeleiders de komende jaren veel meer teams er mooi, elegant en eensgezind te laten
uitzien. Bij MHCN hoeft elk team er niet exact hetzelfde uit te zien. Wel geldt een duidelijke basis en
hanteren we duidelijke regels. Met het nieuwe “teampakken arrangement” hopen we dit vanuit het
bestuur en de sponsorcommissie ook positief te stimuleren.
Vragen? Of Sponsor gevonden? Email: sponsoring@mhcn.nl
MHCN wil ons motto “De club zijn we met zijn allen!” ook tot uitdrukking brengen in een
eensgezinde kledinguitstraling. Het bestuur vertrouwt op jullie steun en actieve bijdrage om van
MHCN een nog mooiere club te maken.
Als er vragen zijn, spreek ons dan aan of email: secretaris@mhcn.nl of sponsoring@mhcn.nl
Met sportieve hockeygroet,

Bestuur MHCN
en namens de Sponsorcommissie, Richard Reulink

Bijlage: Memo Sponsoring teamarrangement “MHCN-trainingspakken”

De club zijn we met zijn allen!

