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Van de voorzitter
Over een paar weken sluiten
we dit hockeyseizoen alweer af.
Terugkijkend op het afgelopen
jaar een aantal zaken die ik wil
benoemen. Wij hebben met
ondersteuning van vrijwilligers
flinke stappen gezet binnen
MHCU. Van de volgende zaken
word ik blij en die deel ik graag
met jullie:
•
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Met meer speelruimte door de komst van het 2e veld hebben we
ervoor gekozen om actief leden te werven, dit doen we onder meer
door het geven van hockeyclinics aan scholen en zoals afgelopen
weekend onze aanwezigheid op de Watersportdag. Dit is alleen
mogelijk door de extra inzet van trainers en leden.
De verbouwing van onze nieuwe kleedruimtes loopt nog steeds op
schema en wij streven ernaar om deze begin van het nieuwe
seizoen in gebruik te kunnen nemen.
Op het gebied van trainers hebben we het afgelopen jaar helaas
tekorten gehad. Gelukkig zijn dankzij de inzet van vrijwilligers en
nieuwe trainers oplossingen gevonden waardoor we geen uitval van
trainingsuren hebben gehad.
Ook het aantal gekwalificeerde scheidsrechters is altijd een
uitdaging. Gelukkig hebben wij een groep flexibele vrijwilligers die
de club de helpende hand toesteekt zodat wedstrijden altijd door
konden gaan.

Ik wil hiermee aangeven dat veel leden en ouders zich sterk verbonden
voelen met de vereniging en een bijdrage als vrijwilliger leveren. MHCU is
en blijft een vereniging van ons allemaal. Deze bijdrage wordt enorm
gewaardeerd en om al deze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet wordt
er op zondag 2 juni een BBQ voor ze georganiseerd. De uitnodigingen
hiervoor zijn inmiddels verzonden.

Op sportief gebied zijn een aantal teams nog in de race voor het
kampioenschap, ik wens ze heel veel succes met de laatste wedstrijd en
hopelijk zien wij hen op 2 juni tijdens de huldigingen.
Met sportieve groet,
Ed van Zijtveld

Algemene Ledenvergadering: 4 juli
Op donderdag 4 juli houden wij vanaf
20.00 uur onze 2e ALV van dit seizoen.
Tijdens deze vergadering bepalen we de
begroting en de contributie voor het
komende seizoen. Daarnaast zal er een
update gegeven worden over de voortgang
van de verbouwing op ons complex.
Voor deze ALV ontvang je nog een persoonlijke uitnodiging per e-mail.
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Vacatures
MHCU kan niet zonder de hulp van vrijwilligers! Op diverse terreinen
zoeken we ondersteuning. Hier een aantal openstaande vacatures.
Evenementcommissie (EC)
We zijn op zoek naar een enthousiast lid of ouder die
het leuk vindt om samen met het huidige EC-team
een aantal evenementen te organiseren. Denk hierbij
aan het jaarlijkse Husseltoernooi, Sinterklaasfeest,
jeugdfeesten en gezellige zondagmiddagactiviteiten.
Accommodatiebeheerder
Heb je wekelijks een paar uurtjes over? Wij zoeken iemand die regelmatig
een rondje langs de velden wil lopen om de velden te controleren en
eventueel afval op te ruimen. Daarnaast dient het clubhuis te worden
nagekeken op gebreken. Samen met het MHCU-klusteam kunnen kleine
reparaties worden uitgevoerd en gebreken worden verholpen.

Barhoofden
Een barhoofd is op een wedstrijddag verantwoordelijk voor opening of
sluiting van het clubhuis en de bar. Het barhoofd zorgt er samen met de
aanwezige barmedewerker(s) voor dat het clubhuis, de keuken en
sanitaire voorzieningen er netjes uitzien en helpt de barmedewerker(s)
desgewenst met de bardienst.
Heb je interesse in één van de functies of een andere vrijwilligerstaak en
wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar Astrid Oudegeest:
astridoudegeest@mhcu.nl
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Bespeelbaarheid van het zandveld
Zoals bekend is de bespeelbaarheid van ons zandveld helaas niet wat wij
ervan verwacht hadden. De grootste problemen die wij ervaren zijn:
• hoeveelheid zand
• slechte afwatering
• traag
• zwaar om te bespelen
MHCU blijkt niet de enige te zijn
met deze problemen. Samen
met De Terriërs (Heiloo)
hebben we overleg gehad met
de leverancier van het veld en
andere betrokkenen zoals de
KNHB, Alkmaar Sport en de
gemeente Uitgeest. De uitkomst van dit gesprek is, dat we eind deze
maand aanpassingen gaan doen aan het veld ondanks dat het veld binnen
de normen van de NOC/NSF is aangelegd. Het resultaat hiervan zal
beoordeeld en geëvalueerd worden door de werkgroep. We houden jullie
op de hoogte van de vorderingen.

Nieuwe wedstrijdshirts
Aan het einde van dit seizoen verlopen de
contracten met onze huidige shirtsponsors.
De sponsorcommissie is druk bezig met het
afsluiten van nieuwe contracten met een
aantal bestaande sponsors, maar ook met
een paar nieuwe.
Dit betekent dat vanaf komend seizoen
(september 2019) alle teams in nieuwe
MHCU-shirts met nieuwe sponsors zullen
gaan spelen. Deze nieuwe shirts zijn net
zoals afgelopen periode weer exclusief te
koop bij Sport 2000 Marcel Sport in
Heemskerk. Zodra bekend is wanneer de nieuwe shirts beschikbaar zijn en
wat ze kosten, zullen we dit communiceren.

hghg

Voor het nieuwe seizoen dient er alleen een nieuw wedstrijdshirt
aangeschaft te worden. Rokjes, broeken en sokken blijven hetzelfde, hier
staan nl. geen sponsoruitingen op.
Voor de duidelijkheid willen we als bestuur aangeven dat de sponsors die
zich voor 3 jaar aan ons binden een flinke financiële bijdrage leveren aan
onze club. Hierdoor kunnen wij als MHCU de contributie relatief laag
houden, zeker in vergelijking met andere hockeyclubs in de regio. De
sponsors mogen dan ook verwachten dat iedereen het komende seizoen
het nieuwe shirt draagt tijdens de wedstrijden.

Alcoholbeleid MHCU
Als vereniging vinden wij het belangrijk dat er
naast het hockeyen ook andere activiteiten zijn
om de binding met de club te versterken, met
name voor de jeugd. Daarom organiseren we
regelmatig evenementen voor onze jeugdleden.
We merken dat sinds het wijzigen van de drank
en horecawet in 2013, waardoor alcohol
drinken, kopen en verkopen in horecagelegenheden onder de 18 jaar niet

meer is toegestaan, het niet altijd eenvoudig is deze wet te handhaven.
Vooral bij de jeugd tussen de 16 en 18 jaar is de aantrekkingskracht van
alcohol en het ontdekken van verschillende soorten genotsmiddelen
aanwezig.
MHCU is verantwoordelijk voor wat er op ons complex gebeurt. Met elkaar
hebben we dus de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jongeren
zich bij ons in een veilige omgeving bevinden en dat er geen alcohol
geschonken wordt aan en gedronken wordt door de jeugd onder 18 jaar.
Hiermee voorkomen we dat we de wet overtreden en er sancties worden
opgelegd vanuit de overheid, zowel voor betrokkenen zelf als voor onze
vereniging.
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Agenda
•
•

•
•
•

Donderdag 30 mei: MHCU Husseltoernooi
Zondag 2 juni: huldiging van alle kampioenen en vrijwilligers BBQ &
tevens laatste thuiswedstrijd van Jong Dames, Dames 1 en
Veteranen A
27 mei tot en met 14 juni: selectietrainingen
17-28 juni: trainingen in nieuwe samenstelling teams, nadere info
volgt
Donderdag 4 juli: ALV om 20:00 uur

