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Nieuwsbrief
Augustus 2019

Beste leden van MHC Deurne,
Hierbij sturen wij de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2019-2020. Kijk
op de website voor meer achtergrondinformatie en heb je tekst / suggesties voor de nieuwsbrief van september mail dan naar pr@mhcdeurne.nl .
Met sportieve groet,
De redactie
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1. BERICHT VAN DE (NIEUWE) VOORZITTER
Laat het seizoen maar weer beginnen!
Een nieuw seizoen, nieuwe gezichten en nieuwe kansen. Nu velen nog genieten van
de welverdiende vakantie, is het seizoen van vele vrijwilligers reeds begonnen. Zo
ook het nagenoeg nieuwe bestuur.
Als kersverse voorzitter kan ik zeggen dat we uitkijken naar het nieuwe seizoen. Er
zijn veel ideeën om op het gebouwde fundament van mijn voorgangster Chantal
verder te borduren.
Het eerste zichtbare moment is natuurlijk de jaarlijkse seizoen opening op 31 augustus. Ik wil jullie daar graag voor uitnodigen. Het belooft een erg leuke dag te
worden met meerdere activiteiten o.a. ook het G-Hockey toernooi met onze eigen
G- Stars.
Verder kijken we uit naar de start van de competitie van onze Dames & Heren 1,
gaan zij ons dit jaar verrassen? Maar dit geldt natuurlijk ook voor onze jeugd. Waarbij spelplezier én er samen iets moois van te maken een belangrijke pijler is van een
sportief en geslaagd seizoen.
Natuurlijk wil ik aan het begin van dit nieuwe seizoen ook onze senioren, veteranen
en trim-hockeyers veel plezier wensen.
Laten we dit jaar allemaal onze ambities nastreven, maar laten we dat vooral doen
in een fijne entourage.
Met een zomerse groet,
Bart van Goch
Voorzitter

2. G-STARS
Op maandag 26 augustus start de training van de G-Stars weer. Iedere maandag-

!

avond trainen zij van 18:30 uur tot 19:30 uur op veld 2B onder leiding van Willem
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Arons en Rosalie van de Nieuwenhof.
Save the Date voor het G-Hockey toernooi! Op zaterdag 31 augustus 2019 wordt
er door MHC Deurne voor de 2e keer een G-hockey dag georganiseerd!
G-teams uit Eindhoven (Oranje-Rood en HC Eindhoven), Uden, Helmond en Boxmeer hebben zich al opgegeven voor deze gezellige dag. Daarnaast komt KansPlus Deurne-Asten-Someren ook met een eigen team. En uiteraard zijn onze eigen
G-stars ook aanwezig!
We starten in de ochtend om 10:30 uur met een hockeyclinic. Na de lunch beginnen we om 13:30 uur met een gezellig toernooi (6x6) .
Het belooft een leuke dag te worden, dus noteer de datum alvast in je agenda en
kom kijken!

3. FUNHOCKEY
Funkeyhockey gaat ook door!
Na een pilot voorgaand seizoen starten we op 14 september wederom met funkeyhockey voor de 4- en 5 jarigen op de zaterdagochtenden van 09.30 - 10.15 uur.
Zij leren spelenderwijs de basis van het hockey d.m.v. stokken, ringen, hoepels,
plastic ballen etc.. Er zijn allemaal leuke oefeningen waardoor kinderen al in teamverband leren sporten, goed leren bewegen, balvaardig worden en vooral veel
plezier hebben met leeftijdsgenoten. We maken meestal gebruik van zachte hockeysticks (knotshockey).
Kosten hiervoor bedragen €40,- tot aan de winterperiode.
Aanmelden kan door te mailen naar funkeyhockey@mhcdeurne.nl

4. BERICHT VOOR DE JONGSTE JEUGD
De trainingen starten op maandag 26 augustus.
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Tijden maandagen 18.15-19.15 voor de 6-en 8tallen en Fjes
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Tijden woensdag 17.30-19.30 voor de 6- en 8tallen en Hockeyklas.
De keeperstrainingen starten voor de 6- en 8-tallen op woensdag 4 september tijdens
de normale trainingen.
Wedstrijdkleding
Voor nieuwe leden is dit zeker nodig want als je wedstrijden gaat spelen dien je in een
clubtenue te spelen.
Dit betekent een wit shirt ( wat gesponsord is en je dus niet hoeft te kopen) een blauwe korte broek/rok en witte sokken. Onze clubkleding is verkrijgbaar bij Sportpunt in
Deurne (Kerkstraat 24, 5751 BH Deurne)
Scheenbeschermers en een gebitsbeschermer zijn verplicht bij trainingen en wedstrijden! Ook deze zijn verkrijgbaar bij Sportpunt.
Coaches/begeleiders gezocht!
Voor de volgende teams zijn we nog dringend op zoek naar coaches/begeleiders:
Jongens JE81mix, MF1, MF2
Zeker in deze leeftijdscategorie kan een team niet zonder coach/begeleider. Je hoeft
zeker niet zelf te kunnen hockeyen om een team te begeleiden. We hopen van harte
en doen een verzoek aan de ouders om zich aan te melden. Schroom ook niet om contact op te nemen voor extra informatie!
Kinderen vinden het altijd erg leuk als hun vader/moeder betrokken is bij de club waar
ze sporten. Hockeyervaring is niet nodig alleen enthousiasme.
Contact opnemen kan via jongstejeugd@mhcdeurne.nl of tel: 06 371 671 14
Start wedstrijden
Op zaterdag 8 september starten wederom de wedstrijden voor de eerste seizoenshelft. De thuiswedstrijden worden altijd om 09:30u gespeeld. Het wedstrijdschema
wordt binnenkort bekend gemaakt.
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Thuiswedstrijden zijn altijd om 09.30 uur . Zorg dat je op tijd aanwezig bent.
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5. SPONSORCOMMISSIE
Wij zijn verheugd dat we JVDI de Fysioclub mogen verwelkomen als nieuwe ster sponsor van onze vereniging. Ze beschikken over een ervaren en veelzijdig team van professionals en hebben meerdere vestigingen zodat er altijd een in de buurt is.
Wij willen alle sponsoren uitnodigen voor een hapje en een drankje om samen met
ons tijdens de opening van het nieuwe seizoen gezellig samen te komen en ze te bedanken voor de sponsoring. Elke sponsor krijgt hiervan nog persoonlijk een uitnodiging.
De sponsor commissie is op zoek naar iemand die deze commissie verder mee wil uitbouwen. Mocht je een avond in de 3 maanden tijd hebben om bij elkaar te zitten en
samen nieuwe plannen uit te werken, dan mag je contact opnemen via: sponsorcommissie@mhcdeurne.nl

6. ZAALHOCKEY
Het nieuwe hockeyseizoen staat voor de deur, op het veld en in de zaal.
Wij kijken uit naar het nieuwe seizoen! Naar de wedstrijden buiten op het veld, maar
zeker ook naar de wedstrijden in de zaal. Om het zaalseizoen in goede banen te leiden
zijn wij, als zaalhockeycommissie, weer gestart met de voorbereidingen. De Peelhorst
is voor het komende seizoen gereserveerd en half september gaan we de zaalteams
aanmelden bij de bond. Als club gaan we er vanuit dat alle junioren meedoen, zodat
we er weer een mooi zaalseizoen van kunnen maken.
Ook dit jaar organiseren we weer een Kick-off voor alle jeugdteams en een informatie
avond voor nieuwe zaalhockeyers, daarover op een later moment meer.
Maar voor nu wensen we jullie allemaal veel succes en plezier op het veld toe!
De Zaalhockeycommissie,
Annelie, Arno, Mariël en Mieke
zaalhockey@mhcdeurne.nl

!
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7. TEAMTAKEN
Vorig seizoen hebben we als club de teamtaken geïntroduceerd. Ieder team was tenminste één keer ingedeeld om een activiteit te organiseren, of behulpzaam te zijn bij
een activiteit.
Er is heel veel werk verricht door leden en ouders, waardoor de al actieve vrijwilligers
werden ontlast.
De meeste taken zijn goed opgepakt door de teams, bij andere moest er soms hard
aan worden getrokken om vrijwilligers te krijgen.
Te vaak betekende het voor de coach/aanvoerder dat hij/zij er nog een taak bij kreeg
om zijn/haar team te mobiliseren. Het was juist de bedoeling dat andere ouders/spelers de organisatie van de teamtaak op zich zouden nemen.
In het komende seizoen wordt voor elk team naast een coach op ‘t veld, coach administratie (rijschema’s e.d.) ook een teammanager aangesteld die onder andere de organisatie van de teamtaak onder zijn hoede neemt. Dus 3 ouders/spelers per team met
een officiële functie.
Voor de start van komend seizoen zoeken we 4 nieuwe commissie leden voor de teamtaken-commissie.
Tijdsbeslag is ca. 2 uur per maand, met een piek eind augustus. Voor deze commissie
leg je je 3 jaar vast; het eerste jaar kijk je mee, het tweede jaar ben je zelf verantwoordelijk het derde jaar ben je verantwoordelijk en draag je over aan je opvolger.
Doelstelling Teamtaken commissie:
MHC Deurne is een hockeyclub met ruim 450 leden, die gezelligheid en samenhorigheid hoog in het vaandel heeft staan.
Daarom worden er elk jaar extra club-brede activiteiten georganiseerd voor en door
de diverse teams.
Nu de club flink gegroeid is, gaat dit niet meer (informeel) allemaal vanzelf. De
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communicatielijnen zijn minder kort. Vandaar dat we daar meer structuur in willen
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brengen en alle teams daarin willen betrekken.
We vinden het belangrijk dat we hier met zijn allen een steentje aan bijdragen en dat
alle leden betrokken zijn bij het reilen en zijlen van de club.
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