NIEUWSBRIEF
3 oktober 2018

Van de bestuurstafel
We zijn al weer een maandje bezig in het nieuwe hockeyseizoen. Ook voor het bestuur en
alle commissies betekent dat weer volle bak vooruit. Voor de vakantie sloten we het seizoen af met een beleidsplan voor de komende 5 jaar. Dat plan moet nu uitgevoerd worden
en dat kost tijd. Toch zie ik met enige trots en stap voor stap wel wat gebeuren. De TC
heeft een trainingsapp aangeschaft voor de trainers, ter ondersteuning van de kwaliteit
van de trainingen. Het is een mooi hulpmiddel voor alle trainers. We communiceren wat
vaker en hopelijk naar jullie smaak ook beter. Op Facebook en Instagram worden steeds
meer berichten geplaatst, we werken aan een nieuwe website. De activiteitencommissie is
al weer op stoom. En we hebben een mogelijke penningmeester gevonden: Louise Smit.
Ze gaat eerst meedraaien om te bekijken of ze straks definitief de rol van penningmeester
op zich wil nemen. En toch kan de vereniging nog wel wat ondersteuning gebruiken. Vrijwilligers zijn onmisbaar. En vele handen maken licht werk. Vrijwilliger zijn hoeft ook niet
altijd in een vast verband. En soms wel. Gelukkig hebben zich veel mensen tijdens de
clubteamdag ook voor de ‘losse’ activiteiten aangemeld. We gebruiken deze nieuwsbrief
dan ook om nog even de aandacht te vestigen op dat vrijwillige werk. Daarnaast nieuws uit
de TC, een paar huis-tuin- en keukenmededelingen en natuurlijk ook een paar leuke verslagen en foto’s vanaf het hockeyveld. We wensen jullie weer veel leesplezier!
Namens het bestuur van MHCE
Nieuwe vrijwilligers
We hebben helaas aan het einde van het vorige seizoen afscheid genomen van een aantal
vrijwilligers. Om verschillende redenen hebben zij afscheid moeten nemen. We willen ze
ook vanaf deze plek nog hartelijk danken voor hun enthousiaste inzet de afgelopen jaren.
We zijn blij dat we hier en daar al plekken hebben kunnen vullen. Zo zijn Bastiaan Rodenburg, Leonie Germs, Astrid Koopman en Denise van den Berkt Marit Sterkenburg komen
helpen bij de activiteitencommissie. En Charlotte Poel heeft aangegeven als coördinator
arbitrage te willen gaan helpen. We zijn daar natuurlijk erg blij mee! Welkom allen.

Agenda
20 oktober

Klusdag vanaf 9.00 uur

20 oktober

Spooktocht bij Smalspoormuseum (inschrijving
gesloten)

31 oktober

Halloween voor F, E en D op de club

7 november

Vriendjes– en vriendinnetjestraining

5 januari

Nieuwjaarsborrel

Nieuwe clubshirts
Voor de zomervakantie hebben
we laten weten dat we in het
nieuwe seizoen met nieuwe
shirts gingen spelen. Helaas is
het niet gelukt om de shirts voor
het begin van het seizoen en ook
nu nog niet geleverd te krijgen.
We kampen met leveringsproblemen. De leverancier en wij zoeken naar mogelijkheden om de
shirts zo snel mogelijk geleverd
te krijgen, maar dit kan nog wel
tot einde van het jaar duren.

Nieuws uit de sponsorcommissie
De sponsorcommissie is ook al
weer druk aan de slag. Zij hebben plannen gemaakt hoe ze het
komende jaar meer geld willen
binnen halen zodat we iets meer
financiële ruimte hebben om
nieuwe zaken op te pakken. Bijvoorbeeld het aanschaffen van
trainingsmaterialen en het organiseren van cursussen voor de
trainers. Zo hebben ze een aanvraag gedaan bij het Stimuleringsfonds van de Rabobank en
zijn ze bezig met nog een aantal
andere financieringsbronnen.
Zoals de Grote clubactie.
Grote clubactie
De grote clubactie is een aantal
weken geleden gestart. Ook wij
doen dit jaar weer meer. Binnenkort liggen er enveloppen klaar in
het clubhuis. De teammanagers
krijgen hierover nog bericht.

Klusdag op 20 oktober – kom helpen!
Eén of twee keer per jaar organiseren we een klusdag. Dan willen we een aantal zaken op en rond het
veld en clubgebouw aanpakken. Op 20 oktober is er weer een klusdag. Van 9.00 uur tot 15.00 uur zijn
we op de club om allerhande werkzaamheden op te pakken. Bijvoorbeeld het opknappen van het speelveldje, grote schoonmaak in de keuken, maken van een extra bergruimte en onkruid verwijderen bij de
velden. Jong en oud zijn welkom en vele handen maken licht werk. Kun je maar een paar uurtjes? Geen
probleem, alle hulp is welkom. En…. de lunch is uiteraard geregeld. Binnenkort volgt meer informatie via
de mail.

Van de TC-tafel
THEO trainingsapp aangeschaft door de TC
Hebben jullie het al in LISA gelezen? De trainers hebben nu de
beschikking over de THEO-app. Theo is een combinatie van een app en een webapplicatie. Met de Theo app hebben de trainers alles bij de hand wat ze op het veld
nodig hebt: de teamoverzichten, de presentielijst, beoordelingsformulieren en oefenstof in een leerlijn voor elke leeftijd. Ze kunnen gebruik maken van oefeningen die al
in de THEO-app staan en ze kunnen zelf oefeningen maken. Er staan oefeningen in
die bijvoorbeeld door bekende coaches zijn gemaakt. Ook staan er filmpjes in die ze
aan de kinderen kunnen laten zien. De app staat op de telefoon van de trainers. Dus
als je de trainers de komende tijd vaak op hun telefoon ziet kijken, dan is dat niet op
te snapchatten, maar dan werken ze met de THEO-app. Ze zullen even tijd nodig
hebben om te wennen aan het gebruik van de app. We hopen dat jullie daar begrip
voor hebben. En hoe vaker ze het gebruikt hebben, hoe minder ze op de telefoon
straks hoeven te kijken.

Rookvrij!!
Ook hebben we de rookvrij campagne gelanceerd. Vanaf nu mag
er niet meer gerookt worden. In
ieder geval niet op zaterdag als
de jeugdteams spelen. Er wordt
deze zomer een aparte rookplek
gemaakt. Help ons de club rook-

Zaalseizoen

vrij te houden. En spreek elkaar

De TC is ook al weer volop bezig met de voorbereidingen op het zaalseizoen. Zaal is
geregeld, teamindelingen doorgegeven aan de KNHB, er wordt gewerkt aan het trainingsschema en de indeling van de trainers. Begin december gaan we weer de zaal
in. Na de herfstvakantie volgt meer informatie over de zaal.

aan, mocht dit nodig zijn.

Dames 1
Aan het begin van het seizoen was het even alle zeilen bijzetten voor de dames 1,
de TC en het bestuur. De bezetting was nogal krap. Gelukkig kunnen de dames door
inzet van de meiden uit de A-lijn iedere zondag een wedstrijd spelen. En door een
stevige wervingscampagne van de dames zelf met ondersteuning van de club hebben we al een aanvulling op het team kunnen krijgen. Het allerliefst willen we natuurlijk een goed gevuld damesteam. Ook via deze weg daarom nog een keer een oproep: ben je of ken je iemand die het leuk lijkt om (weer) te hockeyen. Mail dan naar
de TC: tc@hockeyclub-emmen.nl

Parkeren bij het clubgebouw
Het valt ons op dat er de laatste tijd weer meer en langduriger geparkeerd wordt bij het clubgebouw. Zowel aan
onze kant als aan de kant van de rugby. We hebben als clubs met elkaar afgesproken dat parkeren bij het clubgebouw alleen gebeurt om te laden en te lossen. Ook omdat het rijden met de auto’s vaak plaats vindt tijdens spitsuren als er veel kinderen lopen. We willen jullie dan ook allemaal vriendelijk, doch dringend verzoeken om de auto
op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen te laten. Alleen voor laden en lossen van goederen (en dus niet van
kinderen) kun je doorrijden naar het clubgebouw. We hebben onze buurclubs gevraagd hier ook weer op te letten.

Afval hoort in de prullenbak
A en toe is het best een rommeltje is rond de velden, in de dug out en in het clubgebouw. Van plastic drinkflesjes,
bierdopjes tot snoeppapier. En hoewel we weten dat wij met elkaar niet altijd de rommelmakers zijn (er zijn meerdere gebruikers van de velden), willen we jullie vriendelijk verzoeken om in ieder geval je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien. En na die hele gezellige derde helft nog even kijken of er geen bierdopjes meer
rondslingeren! En zie je toch nog wat liggen? Wil je ons dan helpen door het op te rapen en weg te gooien?

Rookvrij!!
Op de clubteamdag hebben we de
rookvrije club gelanceerd! Dit betekent
dat er tijdens de jeugdtrainingen en op

Nieuwe website
Achter de schermen zijn we druk bezig met de opzet voor een nieuwe website. We gaan onze website een nieuwe look geven. En alle
informatie actualiseren. Op dit moment vernieuwen we de informatie
dan ook niet meer. Alleen de informatie over de trainingen en wedstrijden is actueel. We hopen rond november met de nieuwe site in
de lucht te zijn.

zaterdag niet meer gerookt wordt op de
club. Achter het clubgebouw is een
rookplek beschikbaar. Aarzel niet om
iemand die toch staat te roken, te wijzen op de rookplek achter het gebouw.
Laten we het goede voorbeeld aan onze jeugd geven!

Van het veld!
Nieuwe
shirts
enenthousiaste
dit zijn de ouders
sponsoren!
Op facebook en instagram delen
wij maar
ook
leuke foto’s van trainingen, wedstrijden en activiteiten. Op dit moment is dat een beetje beperkt tot de ouders en teams die de weg naar de
beheerders van facebook en instagram weten te vinden. En dat vinden we jammer! We willen graag van
meer teams leuk foto’s delen op de social media en ook in deze nieuwsbrief. Dus…. heb je leuke foto’s of
een wedstrijdverslag? Stuur deze naar communicatie@hockeyclub-emmen.nl en dan delen we het zo
snel mogelijk. Voor nu een paar leuke foto’s die we gedeeld hebben op de sociale media.

Strijdplanbespreking MD1

En goal!! MD1

Een bijna volledige AC in vergadering

Even lekker chillen
na de wedstrijd JE8

Ook de mannen van de JC trekken
hun strijdplan voor de tweede helft

Onze G-hockeyers maken er elke zaterdagmorgen weer een gezellige training van! Ga gerust
eens kijken op het achterste gedeelte van het
zandveld. En ken jij iemand voor wie dit ook heel
leuk is? Kom gerust eens informeren.

Op 3 oktober was er weer een vriendjes– en vriendinnetjestraining.
Een geslaagde training (en natuurlijk kunnen er nog een paar dingetejs beter, maar daar leren we van). Veel vriendjes meegenomen. En
lekker pannenkoeken gegeten. De volgende vriendjestraining is al
weer gepland over een maandje.

