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Van de bestuurstafel
Het zaalseizoen is weer ten einde en we hebben de eerste veldwedstrijden al
weer achter de rug. Goed om te zien dat de teams goed uit de zaal zijn gekomen.

In de terugkoppeling TC vind je een korte terugblik op de zaal.
We zijn twee weken geleden met het bestuur gestart met een aanvulling aan onze bestuurstafel. Joris Sterkenburg is aangeschoven als voorzitter van de TC,
Angelina Helder is aangeschoven als aspirant bestuurslid en Harm-Jan van Duyn
heeft als interim-voorzitter het stokje overgenomen van Pieter Dassen. In deze
samenstelling pakken we de activiteiten op die de heren Haak en van Duyn hebben meegegeven in hun advies aan het bestuur. Dit advies hebben ze geschreven naar aanleiding van de situatie die was ontstaan omdat het bestuur de voorzitter van de TC verzocht had zijn functie neer te leggen. We zijn blij met het advies en gaan ons vol energie inzetten om handen en voeten te geven aan dit advies. De komende tijd werken we onder andere aan het algemene beleidsplan en
het sportbeleidsplan.
Ook gaan we de nieuwsbrief weer vaker sturen. De laatste stamde alweer van

Grote clubactie
Ook dit jaar hebben we weer
meegedaan met de Grote
Clubactie. Dit heeft het mooie
bedrag van 1206,60 euro op-

gebracht voor de club. Voor
de kinderen was er weer de
mogelijkheid om een mooie
prijs te winnen wanneer ze
meer dan 20 loten hadden
verkocht. In de volgende
nieuwsbrief worden de winnaars bekend gemaak.

september vorig jaar. En volgt u ons al op Facebook? Facebook.com/
mhcemmen.
Vanaf deze plek wensen we iedereen veel plezier en succes de komende periode.
Het bestuur

Agenda
Noteer alvast!
14 april Vossenjacht
21 juni Midzomer
nachthockey
30 juni Familietoernooi

Mini van de Week

Terugblik zaalseizoen

De heren 1 hebben de Mini van de Week weer

We hebben het zaalseizoen afgesloten

in ere hersteld. Bij thuiswedstrijden mogen een

met een online evaluatie onder de coa-

aantal jongste jeugdspelers met de heren 1

ches. Veel complimenten over de trai-

mee het veld op. Inlopen, inspelen en proberen

ningen en ook genoeg verbeterpunten

de keeper te passeren tijdens een shoot out.

voor de organisatie van de zaalperiode.

Kom dus ook een keer kijken en moedig zowel

Daar gaan we het volgende zaalseizoen

onze jongste spelers als de heren 1 aan. In

mee aan de slag. Dank aan de mensen

LISA en op de site is het wedstrijdschema te

die de evaluatie hebben ingevuld.

vinden.

In het tweede deel van het seizoen gaat

de TC verder onder een nieuwe voorzitter: Joris Sterkenburg. Joris is al volop

Even voorstellen... de Bar Commissie (BC)

aan de slag en heeft er veel zin in. Hij

De BC bestaat op dit moment uit 7 leden. Wij zorgen er samen voor dat de ‘bar’ gevuld is met diverse drankjes, broodjes, snoep, koek en fruit. Daarnaast starten we
om de beurt de bar iedere zaterdag op zodat de ouders die die dag bardienst hebben goed voorbereid aan de slag kunnen. Natuurlijk sluiten we de bar ook weer af
aan het eind van de dag.

heeft al een aantal plannen samen met
de collega-TC-leden onder de pet.
Daarover later in het seizoen meer.

We zorgen er ook voor dat de club netjes is. Dit doen we gelukkig niet alleen. Buurtsupport komt een aantal keren per week om de toiletten en kleedkamers schoon te
maken en om de kantine te vegen en te dweilen. Wij onderhouden het contact met
Buurtsupport. Daarnaast vragen wij ook van onze hockeyers, zowel de spelers als
de trainers, de kantine, de keuken en de kleedkamers netjes achter te laten zodat
het volgende team en de ouders in een opgeruimd en gezellig clubhuis binnen komen. Het spreekt voor zich dat je ook geen rommel achterlaat op en rond de velden
of op het terras.
Bij allerlei activiteiten die er worden georganiseerd op de club, denk bijvoorbeeld aan
het jaarlijkse familietoernooi, de diverse clinics of de Koningsspelen die er voor scholen worden georganiseerd, wordt ook de hulp van de BC ingeroepen.
Wie zijn nu die 7 barleden?
Simone Doornenbal – moeder van Cees, hij speelt in JD1. Simone is verantwoordelijk voor de bar-indeling van de teams en zij koopt onze boodschappen in.
Floor Frieling – moeder van 2 dochters en een zoon. Beide dochters hockeyen, Eva
in ME8-3 en Noortje in MC2. Floor bemant op woensdagmiddag/avond de bar tijdens
de training van de jongste jeugd en organiseert dan regelmatig een pannekoekenavond.
Johanna Spiegelaar- moeder van een zoon en dochter. Dochter Kiki speelt in MB2.
Johanna is aanspreekpunt van de BC en is vaak op de club te vinden. Het liefst staat
ze achter de bar maar ze is er ook regelmatig om op te ruimen, voor te bereiden of
om ‘dingen te regelen’.
Querido Sandriman – vader van een zoon en dochter. De laatste, Laerynn, speelt in
MB2. Hij springt bij op de club waar nodig.
Carine Reinders – van haar 3 dochters zitten er nog 2 op hockey, Teddie in MD2 en
Sofie in MB2. Carine is contactpersoon van onze koffieleverancier Puro Fairtrade
Koffie*.
Jack Poel – zoon Bram speelt in JD1 en zijn dochter is samen met haar moeder
teammanager van datzelfde team, een echt familiebedrijf dus.

Roland Wasscher – dochterlief hockeyde
tot afgelopen seizoen en Roland zelf slaat
af en toe een balletje bij de Veteranen. Bovendien is hij de huisfotograaf van MHCE.
Lijkt het jou ook leuk om af en toe te helpen
( of misschien zelfs maar 1 keer) bij speciale activiteiten die er op de club georganiseerd worden, informeer dan bij 1 van ons
op welke data we extra hulp kunnen gebruiken. Dit kan zowel in het weekend als door
de week zijn.

