
NIEUWSBRIEF 

Nieuwe privacy-
wet (AVG) 
Ook binnen MHCE hebben we 

acties ondernomen in verband 

met de Algemene verordening 

Gegevensbescherming. Deze 

verordening is 25 mei in werking 

getreden.  

Ben je lid, trainer of vrijwilliger bij 

ons, dan verzamelen wij per-

soonsgegevens. Deze verwer-

ken wij in ons ledeninformatie-

systeem (LISA). De gegevens 

worden, via LISA, ook gedeeld 

met andere partijen zoals de 

KNHB, Clubcollect en het DWF 

(digitaal wedstrijd formulier). 

Jeroen Brens heeft in kaart ge-

bracht waar we al wel aan vol-

doen en waar nog verbetering 

nodig is om aan de eisen van de 

AVG te voldoen. Daar gaan we 

dus mee aan de slag. Uiteindelijk 

gaat het erom dat de gegevens 

die jullie aan ons verstrekken 

alleen worden gebruikt om hoc-

key, en daarbij het goed functio-

neren van onze club, mogelijk te 

maken. 

Agenda 

31 mei Ledenbijeenkomst beleids

   plan 2018 –2023 

16 juni F-jes toernooi 

27 juni Algemene ledenvergadering 

 

 

 

30 juni Familietoernooi  

7-8 juli Hockeykamp 

14 juli  Club-teambijeenkomst 

Van de bestuurstafel 
We houden het praatje van het bestuur kort dit keer. Er staat de komende weken namelijk 

veel te gebeuren en er is dan ook weer genoeg informatie te delen. Daar maken we graag 

ruimte voor in deze nieuwsbrief. Belangrijkste nieuws van de bestuurstafel gaat over de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

Nog 2 wedstrijdweekenden voor de boeg en dan is het wedstrijdseizoen weer ten einde. 

Dat betekent ook dat de TC weer druk bezig is met de nieuwe teamindelingen, werken de 

Heren 1 aan de organisatie van het Familietoernooi, gaan de verschillende jongste jeugd-

teams nog naar toernooien en is de activiteitencommissie bezig met het hockeykamp. Aan 

het einde van het seizoen beginnen we al weer met het nieuwe seizoen: we hebben de 

club-teambijeenkomst al gepland in juli. Verderop meer daarover.  En bestuurlijk sluiten 

we dit seizoen af met een Algemene ledenvergadering.  

Voor nu veel leesplezier!  

Het bestuur 

 
 27 mei 2018 

 

Bijeenkomst beleidsplan 2018-2023 

Donderdag 31 mei: 19.30 – 21.30 uur in het clubhuis 

Het bestuur wil graag op 31 mei met een brede afvaardiging van de club om tafel om het 

beleidsplan en verdere plannen af te maken. We hebben een basisplan uitgewerkt die we 

graag met jullie willen doornemen. Is dit de juiste koers, missen we nog iets en vooral: waar 

beginnen we mee en wat doen we later. Want alles tegelijk zal niet lukken. Aanmelden kan 

via secretariaat@hockeyclub-emmen.nl. Ook jeugdleden (C, B, A) willen we van harte uitno-

digen. Jullie hebben vast wensen en ideeën. De bijeenkomst is van 19.30 uur tot 21.30 u. 

Mocht je dan training hebben? Wellicht kan je met je team overleggen of er iemand als af-

vaardiging kan komen.  



CLUBTEAM-bijeenkomst al op 14 juli! 

We hebben besloten de club-teambijeenkomst niet na de vakantie te houden 

maar alvast voor de vakantie. We merkten dat we de teambegeleiding vaak nog 

op orde moesten brengen terwijl de competities al weer begonnen. Door de club-

teambijeenkomst voor de vakantie te doen weet iedereen waar hij na de vakantie 

aan toe is.  

Wat is de club-teambijeenkomst? 

De club-teambijeenomst is vooral bedoeld voor de ouders van onze jeugdleden. 

Tijdens de club-teambijeenkomst kunnen de ouders kennis met elkaar maken. 

Ook verdelen we de taken zoals teammanagement, coachen, wassen, en alles 

wat er meer bij komt kijken in het hockeyseizoen. Vanuit de club zijn er mensen 

aanwezig om toelichting te geven op het nieuwe seizoen, de werkwijze bij de club 

en wat bijvoorbeeld taken inhouden. Wanneer de ouders bijpraten is er een leuke 

activiteit voor de kinderen. Wat? Dat houden we nog even geheim. De definitieve 

uitnodiging en programma volgt nog. Zet de datum dus alvast in de agenda!  

Vrijwilligers gezocht! 

 

Onze club drijft op vrijwilligers. Continu heeft de club nieuwe vrijwilligers nodig, omdat vrijwilligers ook weer een keer stop-

pen. Aan het einde van dit seizoen stoppen een bovengemiddeld aantal vrijwilligers. Zonder nieuwe vrijwilligers wordt het 

erg moeilijk de activiteiten die zij verzorgen door te laten gaan. Het is noodzakelijk dat de onderstaande functies nog voor 

de zomervakantie ingevuld worden t.b.v. de continuïteit van de verschillende taken het komende seizoen. 

Belangrijk is dat onze vrijwilligers goed kunnen samenwerken en communiceren, en zich bewust zijn van hun voorbeeld rol 

in de club. 

Ken je leden en ouders die benaderd zouden kunnen worden voor onderstaande functies en taken? Of heb je zelf interes-

se? Laat het ons weten.  

Als je meer wil weten over wat er van de vrijwilligers verwacht wordt, kun je het bestuur of commissieleden daarvoor ook 

benaderen. 

Het gaat om de volgende functies/taken voor het bestuur: 

voorzitter van de club die o.a.  leiding geeft aan het bestuur en die de maatschappelijke belangen en de rol van de club 
in de gemeenschap vertegenwoordigd; 

secretaris van club die o.a. zorgt voor de voorbereiding van bestuursvergaderingen (w.o. notuleren), de behandeling 
van mail/post, de juiste verspreiding van informatie en onderhouden contacten met de bond en ledenadministratie 
van de club; 

penningmeester van de club die o.a. de financiële bedrijfsvoering verzorgt, de begroting/jaarrekening opmaakt en de 
budgettering en boekhouding verzorgt); 

algemeen bestuurslid die een over meer commissies in de portefeuille heeft (bijv. Barcommissie en Activiteitencommis-
sie). 

Het gaat verder om de volgende functies/taken: 

organiseren/coördineren van clinics/schoolhockey (funkey, hockey, urban-hockey voor m.n. basisschool leeftijd); 

organiseren/coördineren van 1 of meer activiteiten vanuit de Activiteitencommissie. 



Van de TC-tafel 

Indeling seizoen 2018-2019 

In juni maken we een start met het nieuwe seizoen. Vanaf 5 juni trainen we bij de 

jeugd in trainingsgroepen. Je traint dan 1 keer per week. De andere training vervalt, 

tenzij de trainer anders aangeeft. Hieronder vind je de trainingstijden. Kijk goed in 

welke groep je valt met je geboortedatum. Op dat tijdstip verwachten we je op de 

training. 

MEISJES A: geboren tussen 1-10-2000 t/m 30-09-2002. 

Dinsdag 5 juni, dinsdag 12 juni en dinsdag 19 juni van 19.15–20.45 uur. 

Dinsdag 24 juni train je met het nieuwe team van 19.15-20.45 uur. 

MEISJES B: geboren tussen 1-10-2002 t/m 30-09-2004. 

Donderdag 7 juni, donderdag 14 juni en donderdag 21 juni van 19.30-20.45 uur. 

Donderdag 28 juni train je met het nieuwe team van 19.30-20.45 uur. 

MEISJES C: geboren tussen 1-10-2004 en 30-09-2006. 

Donderdag 7 juni, donderdag 14 juni en donderdag 21 juni van 18.15-19.30 uur. 

Donderdag 28 juni train je met het nieuwe team van 18.15-19.30 uur. 

MEISJES D: geboren tussen 1-10-2006 tot en met 30-09-2008. 

Donderdag 7 juni, donderdag 14 juni en donderdag 21 juni van 17.00-18.15 uur. 

Donderdag 28 juni train je met het nieuwe team van 17.00-18.15 uur. 

 

De F-jes en E6 blijven deze hele maand nog op de woensdag trainen van 17.00-
18.00 uur. 

 

De jongens D en B blijven gewoon trainen op hun gewone trainingsdagen. 

 

Laatste trainingsdag 

Op vrijdag 29 juni is de laatste trainingsdag! 

Familietoernooi 

Ook dit jaar is er weer een Familie-
toernooi en wel op zaterdag 30 juni. 

De heren 1 organiseren dit jaar het 
toernooi. Het thema is Emmens Mo-
nopoly.  

Je kunt meedoen met je familie of 
met een groep vrienden. Het toer-
nooi wordt gespeeld in twee ver-
schillende poules: een prestatie-
poule en een recreatie-poule.  

Het programma en uitleg over het 
toernooi vind je op de laatste blad-
zijde van deze nieuwsbrief! Ga naar 
onze website om je in te schrijven: 
hockeyclub-emmen.nl. Bij de 
nieuwsberichten staat een link.  

Jongste jeugd-toernooi 

Op 16 juni mag MHCE het jongste jeugd-toernooi 

organiseren. Er komen dan 27 teams uit de regio 

naar onze velden om een gezellig toernooi te spe-

len. Het thema dit jaar is Wildlands. Kom gezellig 

kijken! 

In verband met dit toernooi gaat het midzomer-

hockeytoernooi op 16 juni NIET door.  



MHCE FAMILIETOERNOOI 



 

 Beste MHCE’ers,  

Zoals jullie waarschijnlijk al in de wandelgangen van de club hebben gehoord, organiseert Heren 1. dit jaar 

het MHCE Familietoernooi. Dit evenement voor jong en oud vindt plaats op 30 juni 2018. Trommel je fami-

lie op, of een vriendengroep die door kan gaan voor familie. Wij gaan er namelijk een waanzinnig mooie 

dag van maken. Om alvast in de stemming te komen een korte introductie.  

Thema: Emmens Monopoly  

Dit betekent dat ieder team een straatnaam claimt uit de gemeente Emmen en zichzelf op de MHCE-kaart 

zet. Net als het bekende bordspel is ook dit toernooi een feest voor de hele familie. Jong en oud kan mee-

doen en aan iedereen wordt gedacht. De opbrengst van het familietoernooi komt dit jaar ten goede aan de 

club. Er komt een poll op de website om te bepalen waaraan.  

Kanskaarten  

Wat is monopoly zonder kanskaarten. Gedurende de hele dag kunnen er kanskaarten worden gekocht. 

Bent u de gelukkige met een 1-0 voorsprong? Of heeft een speler van uw team helaas een paar minuten 

een gele kaart. Het kan allemaal!  

Prestatie- en recreatie-poule  

Het toernooi wordt gespeeld in twee verschillende poules, een Prestatie-poule en een recreatie-poule. In 

de recreatie is meedoen belangrijker dan winnen. De teams in de prestatie-poule doen mee om te winnen. 

In de prestatie-poule wordt 6 tegen 6 plus keepers gespeeld. Wanneer je geen keeper hebt mag je met 7 

veldspelers spelen. In de recreatie-poule speel je 7 tegen 7. Dit zijn allemaal veldspelers. Om mee te kun-

nen doen aan de prestatie-poule, dienen alle spelers 12 jaar of ouder te zijn. Maar je mag natuurlijk altijd 

overleggen met de organisatie.  

Kids World  

Voor de jongste deelnemers is er een Kids World. Er is een springkussen en er zijn nog veel meer leuke 

dingen aanwezig!  

Straatprijs  

Tijdens het Familietoernooi is er niet alleen op het hockeyveld wat te winnen, maar ook daarbuiten regent 

het prijzen. Zo kan je bijvoorbeeld een straatprijs winnen.  

Geen team van 7 mensen?  

Als je geen team van 7 spelers bij elkaar kan brengen, maar je wil wel graag meedoen met het familietoer-

nooi, dan helpen wij je graag bij het aanvullen van je team. Stuur dan een mailtje naar emmensmonopo-

ly@gmail.com, waarin je aangeeft hoeveel mensen je nog zoekt. Wij kunnen dan helpen met het vinden 

van meer spelers.  



Programma  

11:00 Clinic georganiseerd door Heren 1.  

12:30 Start wedstrijden  

17:30 Begin derde helft  

18:00 Start diner  

22:00 Einde After party  

Tot slot  

Wij hopen dat jullie allemaal mee willen doen zodat we er een super mooie dag van kunnen maken. Als er 

nog vragen zijn, stuur ons dan een e-mail, via: emmensmonopoly@gmail.com  

Groeten,  

MHCE Heren 1.  

 

Samen houden we het netjes! 

De afgelopen tijd valt het op dat er weer veel zwerfvuil 

rondom de velden en het clubgebouw liggen. Dat is onge-

twijfeld niet alleen van ons, aangezien de velden ook door 

anderen gebruikt worden. Maar laten wij er samen voor 

zorgen dat het een beetje netjes blijft.  Ook in de dug outs. 

Dus gooi afval netjes in de prullenbak!  

Wist u dat …….Het nog spannend is in de competitie 
in de meisjeslijn…….met nog twee wedstrijden te gaan 
maken de meisjes D2, C1, B1 en ook A1 nog een kans 
op het kampioenschap. Het is ongemeen spannend in 
hun competities met soms een erg klein puntenverschil 
in de top 3…… succes meiden bij de laatste wedstrij-
den! 


