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Lustrumweekend
In het zonovergoten weekend van 27/28 augustus heeft de club het 12e lustrum gevierd
Het was een fantastisch weekend waarbij er op zaterdag ruim 200 oud-leden, (senior)-leden en familieleden
waren. Op vrijdagavond is het weekend afgetrapt met een gezellige BBQ, waarbij de eerste contacten met oudleden onderling zijn aangehaald. De zaterdag stond vooral in het teken van een toernooi, waarbij oud-leden met
hun oude team weer de stick ter hand namen. Soms had men 40 jaar niet meer gespeeld. Zo deed een JA 1973
mee, maar ook MB 2013. Ook onze huidige heren, dames en veteranen teams hebben meegedaan.
Tijdens het officiële gedeelte is de lustrumvlag gehesen door de plaatsvervangend burgermeester Bouke Arends,
samen met oud-lid Hans Dijkstra. Voor Hans was dit dezelfde ceremonie als op 27-08-1966, toen ter gelegenheid
van de opening van de accommodatie achter het huidige Aquarena zwembad.
Na het receptie hebben velen genoten van het chinees/indisch buffetdiner. Het feest daarna duurde tot in de
vroege uurtjes.
Op zondag hebben een twintigtal oud-leden de kans gegrepen om met korting naar Wildlands te gaan.
Al met al een zeer geslaagd weekend, waarbij velen al uitkijken naar de volgende lustrumviering.

Clubteamdag
Op 3 september j.l. hebben we onze jaarlijkse Clubteamdag gehouden. Ouders hebben weer kennis kunnen
maken met elkaar en samen taakjes van het nieuwe team kunnen verdelen. De kinderen hebben genoten van de
clinic onder leiding van Marieke Dijkstra (oud zaalhockey international). En alle commissies hebben de behoefte
aan nieuwe vrijwilligers op tafel kunnen leggen. Daarmee zijn weer een aantal vacatures gevuld. Mooi dat ieder
jaar weer ouders bereid zijn de club draaiende te houden voor het hockeyplezier van iedereen.

Technische Commissie.
Ook dit jaar is het weer gelukt om teams samen te stellen. De TC heeft geprobeerd 2 heren teams en een B team
neer te zetten, maar dat is jammergenoeg niet gelukt. Uiteindelijk is gekozen voor 1 heren team en een A team.
Dit jaar hebben we dus geen B team. Met name in de jongenslijn komen we net een paar jongens tekort. Dit
probleem heeft Heren 1 zich aangetrokken en besloten om extra in te zetten op de jongenslijn te helpen. Ze
begeleiden en trainen de jongens en doen extra inspanning voor het werven van nieuwe leden.
De eerste coach- teammanagersavond van dit seizoen heeft ook al plaatsgevonden. Er is veel kennis
overgedragen en door de aanwezigen is het weer positief ontvangen.

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie heeft het afgelopen half jaar niet stil gezeten. Nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld en ze
hebben nieuwe sponsoren aan MHCE weten te koppelen. Natuurlijk kunnen ze alle tips gebruiken voor nieuwe
potentiele sponsoren.

Grote Clubactie
MHCE heeft besloten om mee te doen aan de GROTE CLUBACTIE 2016. De verkoop van loten start op 1 oktober.
Zoals jullie misschien weten zijn een aantal doelen niet meer te repareren en ons doel voor deze actie zijn dan
ook de aanschaf van 2 DOELEN.
Alle leden krijgen een verkoopboekje met 20 loten. 80% van de verkoop, komt ten goede aan de club.
Lotenverkopers ontvangen in elk geval een Pathé Thuis film. Bij 20 of meer verkochte loten krijgt de
lotenverkoper sowieso een leuke actie.
Op de club komt een inlever box te staan. Bij het uitreiken van de boekjes komt een instructiebrief met alle
informatie. Kinderen hoeven niet met cash over straat, het gaat om eenmalige machtigingen.
Er zijn ook SUPERLOTEN verkrijgbaar, speciaal voor onze zakelijke relaties en sponsoren. Hiermee vergoten wij de
kans om een Clubfeest te winnen t.w.v. € 5.000,00.

SILVER CUP Poule wedstrijden
Zondag 23 oktober zijn wij gastheer van de poulewedstrijden voor de 1ste Ronde Silver CUP voor ons Heren 1
team. We ontvangen dan 3 clubs en gaan dan strijden in een kleine competitie voor de kwalificatie voor ronde 2.
Het belooft een leuke, gezellige en sportieve dag te worden. We zitten in een zware poule, onze Heren kunnen
alle steun van de 12e man goed gebruiken. Kom dus gezellig langs en moedig de mannen aan.

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.

Kluscommissie
Met name de kluscommissie is nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers die af en toe de handen uit de mouwen
willen steken. Soms zijn er grote klussen, maar veelal ook kleine klussen.
Vele kleine klusjes kunnen uitgevoerd worden als uw zoon of dochter aan het trainen is. Tijdens zo’n uurtje kun je
met een paar ouders natuurlijk erg veel doen. Dat zou geweldig zijn.
Natuurlijk zoeken we ook mensen die we kunnen bellen bij grotere klussen, zoals schilderen, aanpassen bar en
dergelijke.
Voor vragen, informatie of opgave, kunt u bellen naar 06 55 138 699 of een mailtje sturen
naar bestuur@hockeyclub-emmen.nl.

Agenda
Er zijn weer veel activiteiten toegevoegd aan de agenda. Check de site voor alle informatie.
Met name willen we noemen:
Spooktochten 14 en 15 oktober
Sinterklaas 23 november
Mosselavond 26 november.

