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Van de penningmeester
De afgelopen weken, maanden en jaren
blijkt dat niet alleen MHCU maar ook
andere verenigingen en stichtingen moeite
hebben met het vinden van vrijwilligers.
Ikzelf en ook de andere bestuursleden
vragen ons af hoe dit komt?
Daarbij moeten wij ons eerst de vraag
stellen, wat is een vereniging zonder
leden? Precies een vereniging zonder
leden. En dus waarschijnlijk ook een
vereniging waar niets of héél weinig
gebeurt. Laat dat bij onze vereniging
gelukkig niet spelen, wij zijn juist een
bruisende en een sterk groeiende
vereniging. Waar wij een jaar of 10 geleden nog zo’n 200 leden hadden
komen we nu al in de buurt van het dubbele!
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De volgende vraag die dan opkomt is wat gebeurt er bij onze vereniging?
Er gebeurt bij onze vereniging van alles wat met hockey te maken heeft.
En dat van alles heeft betrekking op diverse hockeygerelateerde,
teamgerelateerde en hockeyfaciliterende activiteiten.
Gebeuren deze activiteiten allemaal vanzelf? Nee, was dat maar zo. Voor
al deze activiteiten zijn mensen nodig. Voor een deel wordt hiervoor
betaald, maar voor het overgrote deel is de vereniging afhankelijk van
vrijwilligers.
Wie zijn dan deze vrijwilligers die er voor zorgen dat we deze vereniging
kunnen zijn? Ik kan ze helaas bijna allemaal opnoemen omdat het er
maar zo weinig zijn. Jullie kunnen je waarschijnlijk dan wel voorstellen dat
deze vrijwilligers, ondanks dat zij ook een gezin, een drukke baan, een
studie en ander hobby’s hebben een heel groot deel van de overgebleven
tijd in de vereniging stoppen. Daarmee kunnen we de vereniging
draaiende houden en kunnen alle leden trainen en wedstrijden spelen.
Maar voor veel activiteiten die ook heel belangrijk zijn voor de vereniging

moet het bestuur inmiddels vaak nee verkopen of de activiteiten duren
langer dan gewenst omdat er te weinig vrijwilligers zijn.
De laatste ledenvergadering was daar een ‘mooi’ voorbeeld van omdat
daar alleen maar de leden waren die ook één of meerdere
vrijwilligerstaken binnen de vereniging bekleden. Terwijl er op de
ledenvergadering heel veel goeds is besproken en we kunnen concluderen
dat het enorm goed gaat met onze vereniging. Ook werden op de ALV drie
van onze geweldige vrijwilligers, Sanne, Jort en Hans, in het zonnetje
gezet en werden zij benoemd tot lid van verdienste tijdens de
vergadering.
Ik wil daarom besluiten met een oproep aan de oudere (jeugd-)leden en
ouders/verzorgers van onze jeugdleden om na te denken over wat jij voor
de vereniging kan doen. Zie hiervoor ook de vacatures in deze
nieuwsbrief. Het hoeft helemaal niet veel te zijn wat je doet want vele
handen kunnen veel bereiken!
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Groet en veel leesplezier,
Ronald van Dijck

Vacatures
Aansluitend op het voorwoord van
Ronald van Dijck hier een
overzicht van de belangrijkste
vacatures.
Wil je je verdienstelijk maken voor
onze club en staat ‘jouw vacature’
er niet bij? Meld je dan toch aan!
We kunnen alle hulp gebruiken.







Complex / accommodatie medewerkers (65+)
Medewerkers t.b.v. klusteam (zeker met het oog op de komende
verbouwingsplannen)
Medewerkers Evenementen Commissie
2e Communicatiemedewerker(ster) t.b.v. interne en externe
communicatie
Scheidsrechters
Backup wedstrijdsecretaris (zaal & veld)

Wat krijg je daar als vrijwilliger voor terug?





Veel gezelligheid en inspiratie bij het gezamenlijk organiseren,
coördineren en uitvoeren van de verschillende activiteiten
Nieuwe, leuke sociale (en soms zakelijke) contacten binnen MHCU
Dankbaarheid van spelers en andere betrokkenen bij MHCU
En natuurlijk ontwikkel je hiermee je eigen vaardigheden

Reacties zien we graag tegemoet op info@mhcu.nl

MHCU zoekt nieuwe leden!
Met de realisatie van het tweede veld heeft het bestuur ook de ambitie
uitgesproken om komende jaren te groeien in het aantal leden. Hiervoor
zullen dit seizoen diverse acties opgezet gaan worden.
Maar ook jullie, als huidige leden en ouders willen we hiervoor
mobiliseren. We vragen aandacht voor deze twee mogelijkheden om
nieuwe leden te werven:
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Uitnodiging proeftraining
Heeft je dochter of zoon een vriend,
vriendin, buurjongen, buurmeisje, neef,
nicht of klasgenoot die misschien wil
hockeyen, nodig hem of haar dan uit
voor een paar vrijblijvende
proeftrainingen bij MHCU. Aanmelden
kan via onze website mhcu.nl, na
aanmelding kunnen er 4 proeftrainingen
gevolgd worden. Dit geldt voor zowel
jongens als meisjes, voor alle leeftijden.
Trimhockey
Wil je als ouder zelf ook hockeyen? Dat kan, zonder
competitieverplichtingen, iedere vrijdagavond. Je kunt dan vrijblijvend
met een gezellige groep dames en heren hockeyen onder begeleiding van
een trainer. Lekker sportief bezig zijn en na afloop onder het genot van
een drankje napraten in het clubhuis. Aanmelden via mhcu.nl.
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Update nieuwe parkeerplaats
De realisatie van de nieuwe
parkeerplaats is bijna afgerond. De
bestrating is bijna gereed, komende
weken zal het hekwerk (inclusief
verhoging ballenvangers) en de
verlichting aangebracht worden.
Tevens zal het verhoogde terrasdeel
voor het clubhuis doorgetrokken
worden en zal er weer een ingang
komen aan de zijde van de nieuwe
parkeerplaats. Zoals het er nu naar
uitziet, zal alles in week 49 gereed
zijn.

Kennis maken met Anne Jansen
Wat is jouw rol bij MHCU?
Ik ben al een aantal jaren trainer en sinds 2
jaar hoofdtrainer op vrijdag. Ik geef op
vrijdag training aan de Jongste Jeugd, D3 en
B1. Vanaf dit seizoen ben ik ook coördinator
A/B binnen de Technische Commissie.
Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik studeer Fysiotherapie aan de Hogeschool
van Amsterdam. Ik zit nu in mijn laatste
Bachelor jaar. Daarnaast werk ik met
ouderen in een verzorgingshuis en geef ik
een aantal keer per maand op
donderdagavond in het zwembad van
Heliomare aquajogging of oefeningen in de
zaal aan mensen die graag willen bewegen,
maar last hebben van rugklachten.
Wat kun je vertellen over je eigen hockeycarrière?
Ik hockey al vanaf de F-jes bij MHCU. Al die jaren ben ik bij MHCU blijven
hockeyen, nu speel ik in Dames 1. Helaas ben ik tijdens de eerste
wedstrijd van dit seizoen gevallen en heb ik hier een blessure aan
overgehouden. De kans is klein dat ik dit seizoen nog in actie kom bij

Dames 1, maar volgend seizoen hoop ik weer fit op het veld te staan bij
Dames 1.
Hoe zou jij MHCU willen kenmerken in drie kernwoorden?
Gezellig, ons kent ons en familieclub!
En wat weten we niet over Anne?
Naast hockey heb ik nog een passie en dat is skiën/ snowboarden. Ik wil
heel graag als ik mijn studie heb afgerond een half jaar naar het
buitenland om daar skilessen te geven en daarbij kijken of ik daar als
fysiotherapeut aan de slag kan.
Wat wil je als laatste kwijt?
Ik vind MHCU een onwijs gezellige club, ik hoop dat velen dit met mij
delen. En hoop dat ik nog vele jaren training mag geven en zelf kan
hockeyen bij de leukste club van Nederland.
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Uitgeester Notariaat
nieuwe sponsor
Notariskantoor
Uitgeester Notariaat is
sinds kort sponsor van
MHCU. Naast de
reguliere sponsoring via
een reclamebord langs
het nieuwe hockeyveld,
heeft Uitgeester
Notariaat ook MD1 in
splinternieuwe witte
reserveshirts gestoken.
De meiden zijn erg trots dat ze nu professionele reserveshirts hebben!
Saskia Leegstra van Uitgeester Notariaat over de sponsoring: “Als oudspeelster van MHCU lever ik graag een bijdrage aan deze leuke
hockeyclub. Door de sponsoring van MHCU in het algemeen en het
meisjesteam D1 in het bijzonder willen we tevens onze naamsbekendheid
als enig notariskantoor in Uitgeest vergroten.”

LISA-tip: houd zelf je gegevens up-to-date
Wist je dat je via de LISA-app je eigen gegevens
kunt wijzigen? Check s.v.p. of bijvoorbeeld je
mobiele nummer of e-mailadres nog actueel is.
De volgende gegevens kun je zelf aanpassen:
telefoonnummers, e-mailadres en foto.
Hoe doe je dit?
Ga in de LISA-app naar het onderdeel ‘Meer’ en kies hier voor ‘Profiel’. Op
deze pagina zie je een overzicht van de gegevens zoals die nu bekend zijn
bij de ledenadministratie van MHCU. Kloppen er gegevens niet of zijn ze
incompleet? Pas het dan aan via de optie ‘Wijzig’.
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Events
Dit kalenderjaar staat er nog één event op de planning:


Pietentraining – 22 november (chico, F, 3E en 6E)

Vorige week heeft de Evenementen Commissie een mail gestuurd naar de
ouders van de jeugdteams met het verzoek om zelf met ideeën te komen
voor leuke evenementen.
Mail gemist? Je kunt de oproep hier nogmaals lezen:
https://www.mhcu.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=650
Stuur je ideeën naar ec@mhcu.nl!

