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Van de voorzitter
De laatste nieuwsbrief van dit seizoen met een
blik op de nabije toekomst van onze club. Hierin
aandacht voor de uitbreiding van het clubhuis
die steeds dichterbij komt, de succesvolle
ledenwerving met 70 nieuwe aanmeldingen, de
privacy voor leden & vrijwilligers en –zeer
belangrijk- de functies die noodzakelijk zijn om
onze club draaiende te houden.
Vanmiddag na de wedstrijd van Dames 1
worden onze kampioenen van afgelopen seizoen
gehuldigd. Via deze weg feliciteer ik nogmaals
MB1, MC2, JD1, MD1 en MD3 met hun behaalde kampioenschappen.
Extra aandacht vraag ik voor de vacatures. Ik zal zelf per november mijn
functie als voorzitter beëindigen. Door de veranderingen in mijn dagelijks
werk kan ik de taken als voorzitter hier niet langer mee combineren. De
rol van voorzitter is een uitdaging die ik met veel plezier ben aangegaan,
ik heb veel ervaringen opgedaan en hoop van harte dat mijn opvolg(st)er
met volle energie de toekomst van MHCU verder kan vormgeven.
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Met sportieve groet,
Alex van Leeuwen
Voorzitter MHC Uitgeest

Update clubhuis / kleedkamers
Na de voltooiing van het tweede veld is de projectgroep druk in de weer
om extra kleedruimten te realiseren. Hiervoor gaan we na de zomer de
ruimte naast de korfbal (gebouw IJmond Groen) kopen.
De plannen hiervoor zijn inmiddels klaar en twee aannemers hebben een
prijsopgave gedaan. Na een lang proces met de gemeente blijkt dat er
kadastraal nog één en ander moet worden aangepast waarbij ook de

voetbal betrokken is. Ook dit kost weer extra tijd. Wij kunnen dus nog niet
beginnen.
Dit biedt ons wel de tijd en ruimte om
alternatieve mogelijkheden te bekijken
voor de organisatie en financiering van dit
verbouwingsproject. We kunnen wellicht
gebruik maken van een nieuwe
subsidieregeling die een flinke
kostenbesparing kan betekenen. Een
andere optie is om een deel van de
werkzaamheden zelf in handen te nemen.
Zit klussen jou in het bloed en wil je een bijdrage leveren, meld je dan
aan bij Astrid Oudegeest via vrijwilliger@mhcu.nl of 06-55811973.
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Het streven is om dit kalenderjaar een start te maken met de realisatie.

Ledenwerving op volle toeren
Afgelopen periode is een projectteam van zeven vrijwilligers druk bezig
geweest met het bedenken en uitvoeren van ledenwervingsacties. MHCU
wil enerzijds meer jeugd de
gelegenheid geven om te kunnen
hockeyen en anderzijds is het
belangrijk om een ‘gezonde’
jongenslijn neer te zetten waarin
iedereen op zijn eigen niveau kan
hockeyen.
Inmiddels zijn er verschillende
activiteiten ontplooid gericht op
zichtbaarheid, naamsbekendheid en
het creëren en faciliteren van
kennismaken met hockey.
Voorbeelden hiervan zijn:
professionele flyer & posters,
aandacht voor (jongens)teams in
diverse media, aanwezigheid op
Watersportdag, clinics voor

basisscholen, aanmaken Instagram-account, feest D-junioren met
introducé en een lid-werft-lid-actie.
De resultaten (tot begin juni) zijn positief: 70 nieuwe leden in de categorie
F- tot en met B-jeugd, waarvan 14 jongens. Een mooi resultaat!
Tijdens de ALV kwam ook de (terechte) vraag, wat wij als vereniging doen
om de oudere jeugd te behouden. Ook dit is voor MHCU een
belangrijke groep waar we komend seizoen mee aan de slag zullen gaan.

Vacatures
Voorzitter gezocht
Ben jij degene die MHCU wil aansturen, wil
jij het boegbeeld van onze club zijn? En heb
je (enige) bestuurlijke ervaring? Dan komen
we graag in contact met jou!
Als voorzitter van MHCU stuur jij samen met
het bestuur de vereniging aan, onderhoud je
de contacten met de gemeente en overleg je
met de verschillende commissies binnen de
club.
Afgelopen jaren heeft de focus vooral op de
uitbreiding van de accommodatie gelegen. Als MHCU zullen we een nieuwe
toekomstvisie moeten gaan bepalen. Deze uitdaging ligt er voor de nieuwe
voorzitter. Samen met het bestuur en alle andere vrijwilligers (en onder
begeleiding van de KNHB) zal deze opgepakt moeten gaan worden.
Ben jij onze nieuwe voorzitter? Of weet je iemand die deze rol op het lijf
geschreven is? Laat het ons dan weten via bestuur@mhcu.nl
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Clubhuis (accommodatie)beheerder gezocht
Heb jij wekelijks een paar uurtjes over? Wij zoeken iemand die regelmatig
een rondje langs onze sportvelden wil lopen om te controleren of de
velden er goed bij liggen. Daarnaast dient het clubhuis te worden
nagekeken op gebreken. Samen met het klusteam van de club worden
kleine reparaties verholpen.

Klussers gezocht
Heb jij ervaring met diverse klussen en vind je het leuk om regelmatig de
handen uit de mouwen te steken, dan komen we graag met jou in contact.
We hebben komende periode voor het klusteam veel handen nodig die ons
kunnen helpen met o.a. slopen, schilderen en het plaatsen van de nieuwe
inrichting.
Neem voor meer informatie over de vacatures contact op met de
vrijwilligerscoördinator Astrid Oudegeest via vrijwilliger@mhcu.nl of 0655811973.

AVG: nieuwe privacyverklaring MHCU
Op 25 mei is de nieuwe wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking getreden. Door deze nieuwe wet
krijgen burgers meer rechten over hoe er met
hun data wordt omgegaan.
Ook MHCU heeft haar privacybeleid bijgewerkt om de leden meer
informatie te geven over hoe wij ieders privacy beschermen en welke
rechten je kunt uitoefenen op jouw gegevens. De nieuwe
privacyverklaring is tijdens de Algemene ledenvergadering op 1 juni 2018
goedgekeurd en is te vinden op onze website:
https://www.mhcu.nl/privacy/Privacyverklaring.pdf
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Met de wind in je haren over het Uitgeestermeer
Wil je lekker ontspannen een dag het
water op? Verken de omgeving van
het Uitgeestermeer met je gezin, ga
er gezellig op uit met je vrienden of
geniet van een ontspannend uitje met
je collega’s. Waar je ook voor kiest,
huur de sloep bij sloepverhuur
Uitgeest! Bij ons kun je terecht voor moderne, volledig uitgeruste sloepen
voor grote en kleine gezelschappen.
www.sloepverhuuruitgeest.nl

Kampioenen
Twee jeugdteams werden afgelopen maand kampioen: MB1 en MD1.
Speelsters en coaches gefeliciteerd!
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