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Beste leden, ouders en vrijwilligers,
Helaas is de situatie om ons heen vanaf de Kerstdagen niet beter
geworden, maar ik ben blij te kunnen zeggen dat de organisatie
binnen MHCU al lange tijd op volle toeren draait en ongelofelijk
goed inspeelt op de situatie. De invoering van de avondklok heeft
minimale gevolgen gehad voor de geplande trainingen. Het blijft
alleen wrang om geen ruimte te mogen bieden aan onze senioren.
Ik hoop echt dat dit de komende periode gaat veranderen.
Naast de onderlinge oefenwedstrijden die we vanaf november voor de jeugd hebben
kunnen organiseren, zijn we vanaf januari ons gaan oriënteren op nieuwe gezellige
activiteiten.
Zo hebben we afgelopen weekend het vrienden en vriendinnen toernooi en het
onderlinge landentoernooi gehad voor de Jongste Jeugd, C-D & B-A teams. We kunnen
met recht terugkijken op weer een geweldig mooi weekend waarin onze leden in gemixte
teams, onderlinge wedstrijden hebben kunnen spelen. De organisatie en de vele
vrijwilligers hadden er weer alles aan gedaan om dit tot een succes te maken.
Complimenten hiervoor!
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Voor de komende periode staan er weer een aantal leuke activiteiten op het programma,
hierover zullen we later communiceren. Daarnaast kan ik ook aangeven dat we de
eerdergenoemde ‘Winter-deelnamekosten’ van 45 euro hebben kunnen terugbrengen
naar 40 euro per lid. Heb je niet deelgenomen aan deze winterperiode dan betaal je
natuurlijk ook niets.

Waar zijn we als bestuur zoal mee bezig?
We zijn als bestuur en Technische Commissie (TC) ook al bezig om voorbereidingen te
treffen voor het nieuwe seizoen. Zaken zoals de hoeveelheid teams, indelingen, coaches
en trainers zullen ons weer de nodige inspanningen kosten. We weten op voorhand al dat
we weer een beroep moeten doen op ouders om de teams te coachen en of te
begeleiden. Daarnaast verwachten we een extra behoefte aan coaches en trainers voor
de hogere teams. Ook zijn we gesprekken aan het inplannen met andere
hockeyverenigingen in de regio om te kijken hoe we dit gezamenlijk zouden kunnen
oplossen.

Financiële zaken
Naast alle financiële issues van het afgelopen jaar moeten we natuurlijk ook vooruitkijken
en weer gaan nadenken op welke manier we de club nog aantrekkelijker kunnen maken
voor de leden.
Een aantal zaken die op onze wensenlijst staan zijn onder andere het vernieuwen van de
keuken, gezonde uitbreiding van ons aanbod uit de keuken, een veranda zodat we langer
buiten kunnen genieten van de mooie wedstrijden en er zijn vast nog andere wensen bij
de leden.
Voor al deze ideeën zijn we bezig andere financieringsvormen te bedenken. Het opzetten
van een Club van 100 staat hoog op ons lijstje. Hierover zal ik of de Sponsorcommissie
op een later moment met meer informatie terugkomen.

Status vrijwilligers
Binnen de club hebben we nog steeds veel vrijwilligers nodig om de organisatie goed te
kunnen laten functioneren. Bekijk op de website onze vacatures en meld je aan als je de
club wilt helpen!
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Dit jaar is mijn 9e jaar als bestuurslid bij MHCU. Dat betekent dat per oktober mijn
functie als voorzitter vacant komt. Het is als club verstandig om nu al op zoek te gaan
naar een nieuwe voorzitter! Het je interesse in een bestuursfunctie of zelfs de rol van
voorzitter, dan kun je altijd contact met mij opnemen.

Fysiotherapie bij MHCU
We zouden het bijna vergeten maar ook (kinder)fysiotherapie Nelissen is dit seizoen weer
elke woensdagmiddag bij MHCU aanwezig en heeft een GRATIS inloopspreekuur. Je kunt
bij (kinder)fysiotherapeut Anne terecht met vragen over je kind bij bijvoorbeeld
groeipijnklachten en/of sportblessures. Maar ook voor het verbeteren van de motorische
vaardigheden die je bij hockey nodig hebt kun je hier terecht. Anne heeft goed contact
met de (hoofd-)trainers en als het nodig is, kun je ook met hen contact opnemen.
Meer informatie is te vinden op www.kinderfysionelissen.nl.
Of mail naar anne.jansen@kinderfysionelissen.nl.

Met sportieve groet,
Ed van Zijtveld,
Voorzitter MHCU

