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Van de voorzitter
Rookvrije Generatie
Binnen MHCU staat de gezondheid en
veiligheid van alle leden voorop bij het
hockeyen. Dat komt onder meer tot uiting
in de EHBO-instructies die we organiseren,
er is een vertrouwenscontactpersoon en
ook streven we naar de verkoop van
gezondere producten in het clubhuis.
Een actuele discussie in dit verband is die
over de ‘Rookvrije Generatie’, waarbij
gestreefd wordt naar rookvrije
sportaccommodaties. Het gaat om onze kinderen en de omgeving waarin
ze hockeyen en opgroeien. Als bestuur staan we voor een gezonde en
veilige omgeving voor alle leden, maar we realiseren ons ook dat er
wellicht leden (of ouders) zijn die hier anders over denken. We hebben
immers een vereniging die bestaat uit meerdere generaties. Ook de
generatie die is opgegroeid met roken.
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Als bestuur zijn we op zoek naar een gezonde, zelfregulerende oplossing
waarbij jullie input zeer gewenst is. Wij gaan hiervoor dan ook een korte
enquête onder alle leden en ouders houden waarin jouw mening hierover
wordt gevraagd. Houd je mailbox in de gaten, begin januari ontvang je
hierover een aparte e-mail.
De uitkomsten van de enquête en de vervolgstappen zullen we uiteraard
met iedereen delen.
Warm de winter door
Onze sponsorcommissie is momenteel druk bezig met de productie van
een ‘limited edition’ MHCU-sjaals. We gaan 100 sjaals aanbieden voor een
symbolisch bedrag van €5,- per stuk.

De opbrengst komt voor 100% ten goede aan MHCU! De productiekosten
van de sjaals worden namelijk volledig gesponsord door notariskantoor
Uitgeester Notariaat. Via deze weg wil ik Uitgeester Notariaat nogmaals
bedanken voor deze mooie en leuke geste.
Ten slotte wil ik alle leden, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen
namens het bestuur hele fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling
wensen. Tot volgend jaar.
Met sportieve groet,
Ed van Zijtveld
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MHCU zijn we met z’n allen
Iedereen kent het gezegde ‘vele
handen maken licht werk’. Dat
geldt ook voor MHCU! Bij onze club
zijn allerlei klussen en taken
waarvoor we hulp nodig hebben.
Om de kosten voor de leden zo
laag mogelijk te houden, steunt
onze vereniging op vrijwilligers. Zo
zijn er taken op technisch gebied –
training, coaching, arbitrage, lijncoördinatie – alsook ten bate van het
verenigingsbestaan – complexbeheer, evenementen, klussers,
administratief. Eigenlijk kunnen we op elk gebied wel hulp gebruiken.
MHCU wil een beroep doen op alle leden en ouders om een keertje mee te
helpen als dat nodig is. Je kunt je bijvoorbeeld opgeven voor de
vrijwilligersactiviteit die je tegenwoordig zelf bij het aanmelden dient op te
geven. Binnenkort ontvangt elk lid per mail een overzicht van taken voor
vrijwilligers.
Daarnaast gaan we een verenigingsappgroep instellen voor het geval er
wat handjes nodig zijn, zoals voor een evenement. Altijd op basis van
vrijwilligheid en beschikbaarheid natuurlijk. Hoe meer aanmeldingen, hoe
beter we de zaken kunnen verdelen en hoe minder de belasting voor
iedereen.
Ons verzoek is dan ook aan jullie om je voor een vrijwilligerstaak of de
app-groep aan te melden. Allebei mag natuurlijk ook.

Verbouwing kleedruimtes
De verbouwing ten behoeve van de nieuwe
kleedruimtes is in volle gang. Afgelopen
maanden is door een groep vrijwilligers het
grootste deel van de sloopwerkzaamheden
uitgevoerd. In het voortraject zijn een
aantal offertes opgevraagd bij aannemers.
Aangezien deze offertes boven budget
waren, is besloten het bouwtraject zelf te gaan uitvoeren. Dat betekent
dat we nu bezig zijn met het schrijven van een projectplan, offertes
aanvragen voor timmer- en metselwerk, elektricien, sanitair etc. Als dit
rond is, kunnen we in het nieuwe jaar vol aan de bak! Doelstelling is om in
het nieuwe seizoen de nieuwe kleedkamers in gebruik te kunnen nemen.
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Hulp bij de komende bouwwerkzaamheden is nog steeds welkom, dus ben
jij een klusser en vind je het leuk om MHCU een handje te helpen, meld je
dan aan (info@mhcu.nl)!

Feesten met de jeugdraad
Sinds kort heeft MHCU ook een jeugdraad.
Tenminste, een jeugdraad in opbouw,
want we zoeken nog actieve jongeren met
brains en een hart voor de club. De
initiatiefnemers Annique, Lars, Karlien,
Maud en Roos pakken het meteen groots
aan, want ze willen een feestevent voor
jeugdspelers (A, B en C-jeugd)
organiseren. Daar kunnen ze wel wat hulp
bij gebruiken. Ze gaan actief teams en
spelers vragen om zich bij de jeugdraad aan te sluiten. Dus laat ze niet in
de steek en kom ook naar de brainstorm op zaterdag 5 januari om 19.30
uur in het clubhuis!
Het is niet alleen feesten met de jeugdraad, maar ook meedenken en
meedoen met de bedoeling om het hockeyen bij MHCU nog beter en
leuker te maken. Daar profiteert iedereen van. Laat van je horen en meld
je aan voor de jeugdraad via info@mhcu.nl.

Blauwe kaart voor Sportiviteit & Respect
Anderhalf jaar geleden startte hockeyvereniging HDM met de ‘blauwe
kaart’. Een initiatief waarbij het doel is om sportiviteit & respect op en
naast het veld te vergroten door de tegenstander na afloop van de
wedstrijd een compliment te geven. Dat gebeurt door een ingevulde
blauwe kaart te geven aan de tegenstander.
Bekijk hier de leuke video van HDM: https://youtu.be/vWU6CEM4uGU
Blauwe kaarten met het MHCU-logo zijn inmiddels besteld en binnen. De
bedoeling is om bij de hertstart van de veldcompetitie de blauwe kaarten
te gaan gebruiken bij de E8-, D- en C-teams. De coaches en managers
van deze teams ontvangen hier later aanvullende informatie over.
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