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We zijn weer begonnen!. Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang tijdens de inmiddels traditionele
clubteamdag. De opkomst was groot ondanks dat het het laatste weekend van de schoolvakanties was. Onder het
genot van een kopje koffie of thee met cake werden in de teams weer nieuwe afspraken en taakverdelingen voor
het komende seizoen gemaakt. Bijna alle teams hebben nu een teammanager en een coach. Voor de teams waar
dit nog niet het geval is, zoeken wij een oplossing. Ook zijn we heel erg blij met de vrijwilligers die zich hebben
aangemeld voor de verschillende commissies. Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen we als club niet bestaan.
Daarom waarderen wij het als bestuur bijzonder dat iedereen bereid is een steentje bij te dragen.
Namens het bestuur wensen we dan ook iedereen een heel sportief, succesvol en gezellig seizoen toe!

Nieuwe Scheidsrechters
Begin dit jaar zijn 37 kandidaten geslaagd voor hun Clubscheidsrechters examen.. Bij deze willen wij alle nieuwe
scheidsrechters van harte feliciteren met behalen van je Club Scheidsrechterkaart!
Binnen onze vereniging zijn alle scheidsrechters vrijwilligers. Een groot deel van de nieuwe scheidsrechters zijn
junioren. Voor hen is het natuurlijk extra spannend om langs de kant te staan en leiding te moeten geven aan
teams die allemaal fanatiek zijn. We geven hen graag de kans om een goede scheidsrechter te worden. Hiervoor
is het belangrijk dat je veel wedstrijden gaat fluiten. Je merkt dat de rol van scheidsrechter leuk en uitdagend kan
zijn. Ook is het een zeer positieve aanvulling op je persoonlijke ontwikkeling. Vind je fluiten leuk en wil je graag
beter worden. Meld je dan aan bij de scheidsrechtercommissie bepaal samen je vervolgcursus. Dit geld natuurlijk
ook voor ouders en niet-spelende leden.

Toekomstvisie MHCE
Dinsdag 31 januari hebben wij een bijeenkomst georganiseerd om de basis te leggen voor een nieuw op te stellen
toekomstvisie voor de Hockeyclub. De avond is erg goed bezocht en we hebben erg veel informatie gekregen.
Iedereen kon aangeven wat er niet goed gaat, wat er wel goed gaat en wat de toekomst dromen zijn. In kleine
groepjes werd later ingegaan op de vraag wat we bereikt willen hebben over 5 jaar. Erg leuk om alle reacties te
zien.
We zijn nu druk bezig om de toekomstvisie uit te schrijven. Ook de financiële onderbouwing van deze visie maakt
daar onderdeel van uit .De eerstvolgende ledenvergadering willen wij het voorleggen aan de leden.

Vrijwilligersfeest
Het stond al een paar jaar in de planning, maar dit jaar was het dan eindelijk zover. Het vrijwilligersfeest.
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die er voor zorgen dat uiteindelijk elk
weekend weer wedstrijden kunnen worden gespeeld. Dit waarderen wij als bestuur enorm. De organisatie van
het feest lag in handen van Saskia Wagt en Michael Bolz. Michael heeft een aanzienlijke sponsorbijdrage gedaan
om het financieel mogelijk te maken, waarvoor een geweldige “dank je wel”.

Naast lekker eten, hebben we een pubquiz gehouden. De kennis onder onze vrijwilligers bleek erg groot.
Uiteindelijk was er maar een winnend team. Zij gingen naar huis met een prachtige prijs: een MHCE paraplu. De
avond bleek een succes. Mogelijk was het de start van een jaarlijks terugkerend evenement.

MHCE Paraplu
U staat te kijken naar een prachtige hockeywedstrijd en opeens begint het te
regenen? Geen nood! U steekt uw prachtige gele paraplu op! Dat ziet er toch vrolijk
uit langs de lijn?! Heeft u nog geen paraplu? Dan kunt u er een aan de bar kopen. Een
voorbeeld hangt in de kantine. Een paraplu kost € 15,00 per stuk. Bij aanschaf 2 of
meer, is de prijs € 12,50 per stuk.
Kral Westen (www.kralwesten.nl) stelt deze paraplu’s ter beschikking voor de
verkoop. De opbrengst komt dus ten goede aan de club. Hiermee kunnen we weer
nieuwe trainingspullen aanschaffen..

Sponsorcommissie
Een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse begroting zijn de inkomsten afkomstig uit sponsoring. Door inspanning
van de sponsorcommissie kunnen we al jaren de contributie gelijk houden terwijl alle kosten stijgen. Dit staat
echter wel onder druk. We moeten dus actief alle mogelijkheden benutten die er zijn. Alle steun van sponsoring,
tips of ideeën zijn van harte welkom. U kunt mailen naar sponsors@hockeyclubemmen.nl
Alvast bedankt voor het meedenken.

Grote Clubactie
Vorig jaar hebben wij meegedaan aan de Grote Clubactie. Dit heeft de club bijna € 1200,00 opgeleverd. Dit is een
mooi bedrag. Omdat dit de eerste keer was en de communicatie iets te laat was, willen we het dit jaar nog een
keer meedoen en proberen dit bedrag te overtreffen.
De officiële verkoop begint 16 september. Via de teammanagers ontvangt elke speler een boekje met loten en
uitleg. Met de verkoop van een lot, komt een deel ten gunste aan de vereniging. De loten worden middels
automatische incasso betaald. Erg veilig dus.

Pinnen
Sinds kort hebben we als extra service de mogelijkheid om te kunnen pinnen bij onze club. Erg handig voor als u
geen contant geld bij u heeft. Bij veel andere clubs kon je al met pin betalen. We merkten dat met name veel
gasten bij ons kwamen die in de veronderstelling waren dat je bij ons ook kon pinnen. Nu kunt u dus zowel
contant als met pin betalen aan de bar.

Wij wensen iedereen een sportief en succesvol seizoen toe.

