
    

NIEUWSBRIEF    
 Hockeyclub Emmen           April 2016. 
Nog een paar wedstrijden en dan zit het seizoen 2015- 2016 er weer op. Heren 1 presteert erg goed en een 
kampioenschap is nog steeds mogelijk. Ook Veteranen maken kans op de titel. 
Dames1 houdt goed stand en is een goede middenmoter. Diverse junioren teams maken kans om het 
kampioenschap te winnen. Met veel enthousiasme en plezier wordt elke week weer veel strijd geleverd.  
 

Familietoernooi. 
Zondag 26 Juni presenteerd MHCE weer het “All in the family” toernooi. We hopen dat het net zo’n succes wordt 
als vorig jaar. De inschrijving zal binnenkort starten. Mocht u geen heel team op de been kunnen brengen, spreek 
dan af met andere families of meld het bij de organisatie.  
 

Hockey clinic 2 Mei 
Wil je nog even lekker hockeyen in de vakantie, meld je dan nog even snel aan voor de jeugd clinic op 2 Mei. 
Check de website voor meer informatie. Er hebben zich al veel ingeschreven, maar als je je nog bedenkt, meld je 
dan nog even snel aan en beleef veel plezier. 
 
 

Algemene Ledenvergadering d.d. 16 februari.  
Op 16 februari 2016 is de eerste ledenvergadering gehouden in Wereldrestaurant 
Puur. Tijdens deze vergadering is er ook een bezoek gebracht aan Intersport. Met 
trots hebben we daar kunnen melden dat Intersport opnieuw een 
sponsorovereenkomst wilde aangaan met MHCE. 
Naast het standaard tenue, hebben we een standaard kledinglijn uitgekozen. We 
willen hierdoor een uniforme uitstraling creëren. Er is een pop in de kantine met de 
MHCE kleding. Sinds vorige week zijn de nieuwe sokken ook te verkrijgen, met logo van onze club. 

Natuurlijk zijn deze sokken exclusief verkrijgbaar bij Intersport Emmen. 
 
Tijdens de ALV zijn een aantal dingen besproken. De notulen zullen binnenkort op de website 
worden geplaatst. 
De belangrijkste zaken zijn de overdracht van de kleedkamers, goedkeuring diverse 
jaarrekeningen, introductie sponsorlidmaatschap. 
 

 
 
 
Sproei installatie 
Door de complexiteit heeft het even geduurd maar de sproei installatie op het semi waterveld werkt weer naar 
behoren. Enige afstelling moet nog plaats vinden. 
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Kantine / Kleedkamers 
De gevolgen van de brand zijn weer helemaal verholpen en alles is netjes gerepareerd. Natuurlijk is dit allemaal 
door professionals uitgevoerd maar dankzij de goede inzet van onze vrijwilligers is het gehele proces snel en 
efficiënt afgehandeld. De kluscommissie heeft ook extra inspanningen geleverd. Ze hebben ook meteen het plan 
opgevat om de bar een make-over te geven. We wachten het resultaat met spanning af. 
 
 
 
 
 

 
 

Het Lustrumseizoen 2016-2017 
 
Op 27 augustus zal de aftrap plaatsvinden van het seizoen 2016-2017 waarin wij ons 60-jarig bestaan vieren. Dan 
ontvangen we oud leden voor een fantastisch reünistentoernooi (ook voor huidige seniorleden). Het toernooi 
wordt afgesloten door een demonstratie wedstrijd. Daarna is er een officiële receptie en ’s avond  na het lopend 
buffet een spetterend feest. Uiteraard hopen we naast veel oud leden natuurlijk ook op veel huidige leden, 
ouders, sponsoren en andere relaties te zien deze dag/avond. Iedereen kan zich aanmelden vanaf medio mei via 
een speciaal web-formulier. Ter zijner tijd zal bekend worden gemaakt waar dit formulier is te vinden. 
 
Het weekend van de 27e augustus vormt de aftrap van een lustrumseizoen! Met het hele seizoen verschillende 
leuke activiteiten voor jeugdleden, ouders en seniorleden. 
Laten we er samen een mooi weekend en seizoen van maken. Verschillende commissies staan al in de 
startblokken om hun bijdrage te leveren! We rekenen ook op hulp van (meer) leden en ouders. 
 
Om alle lustrumactiviteiten mogelijk te maken is er ook geld nodig. Bijv. voor een grote tent en muziek tijdens het 
feest op 27 augustus. Maar ook voor leuke clinics e.d. in het komende seizoen. 
Een ‘Club van 60’ is opgericht om het lustrum financieel te ondersteunen met donaties van 60euro. De eerste oud 
leden hebben inmiddels al 60euro gestort! We roepen alle teams op om óók lid te worden van de ‘Club van 60’! 
Haal met een leuke actie (minimaal) 60euro op en wordt vereeuwigd op het speciale ‘Club van 60’-bord dat in het 
clubhuis komt te hangen. Het team dat het meeste geld weet op te halen zal een bijzondere prijs krijgen. Ook 
voor de ludiekste actie zal er een prijs zijn. Op 27 augustus worden de opbrengst en de winnaars bekend gemaakt. 
Binnenkort volgt meer informatie over deze actie. 
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Naast de ‘Club van 60’  zijn we ook opzoek naar sponsoren die ons lustrum willen ondersteunen. Sponsoren 
krijgen uiteraard iets terug voor hun bijdrage. Zo komt er een speciale Lustrum magazine voor oud leden, leden 
en relaties. Neem contact op met de sponsorcommissie als je het lustrum wil sponseren. 
 
Kijk op de website van de club voor meer informatie over het lustrum! 
 

Sponsorcommissie 
Mede door het Lustrum jaar in aantocht, ontstaat er een extra uitdaging voor de sponsorcommissie. 
Natuurlijk wordt deze uitdaging met veel enthousiasme aangepakt en er zijn veel ideeën bedacht. Een aantal van 
deze ideeën zullen binnenkort voor iedereen zichtbaar worden. 
Met jullie hulp zijn wij op zoek naar bedrijven en namen van personen die wij zouden kunnen benaderen namens 
MHCE. We hebben nieuwe sponsorpakketten opgesteld en speciale sponsoracties bedacht. Vanzelfsprekend 
staan wij open voor de specifieke wensen van de individuele sponsor.  
Natuurlijk staan wij open voor suggesties en acties. Deze kunt u mailen naar bestuur@hockeyclub-emmen.nl  
 

Trimhockey 
Als laatste item willen wij graag de trimhockey nog even een keer onder de aandacht brengen. 
Denk je al geruime tijd om weer wat aan sport te gaan doen, dan is trimhockey iets voor u. 
Elke dinsdag avond wordt er getraind. U bepaalt zelf het niveau. Gezelligheid en plezier staan voorop. Er zijn geen 
wedstrijden, maar met trimhockey plus mogen er wel een aantal wedstrijden worden gespeeld.  
Trimhockey is voor mannen en vrouwen. Er wordt getraind op techniek en partijvormen. Gewoon erg leuk en 
ontspannend. Probeer het gewoon eens een paar keer. Er zijn altijd wel wat sticks aanwezig, zodat je niet meteen 
iets hoeft aan te schaffen. Meer informatie is te vinden op onze site. 
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