
 
 
Beste leden en ouders, 
 
Deze editie van hockeynieuws staat volledig in het teken van onze 
nieuwe clubkleding. Met veel energie en enthousiasme heeft onze 
sponsorcommissie het voor elkaar gekregen om onze club de komende 
vier jaren in een fantastisch mooi en fris clubtenue te steken! 
 

 
 
Clubkleding bij MHCDalfsen 
Traditiegetrouw krijgen alle leden van MHCDalfsen een clubtenue in 
bruikleen en hiervoor is geen extra financiële bijdrage nodig. De kosten 
voor de kleding zijn verdisconteerd in de maandelijkse contributie. Door 
sponsoring is het mogelijk om de kleding betaalbaar te houden. Daarom 
is het belangrijk dat onze sponsoren aandacht krijgen! 

• Volvo Nieuwenhuijse 
Al jaren een zeer gewaardeerde hockey-sponsor. Iedere nieuwe 
Volvo (aankoop of lease door een lid of ouder) creëert een 
flinke financiële injectie in de clubkas: € 1.000,- voor een 
nieuwe auto en € 500,- voor een Volvo select auto. 

• Leerentveld Vrije tijd 
Een bekende naam in de regio Zwolle én zeer bekend als 
kwaliteitsleverancier van o.a. hockeykleding. Leden kopen hun 
sokken bij Leerentveld met MHCDalfsen logo! 

• AH Dalfsen 
Voor veel hockeyers (én ouders) een vertrouwde plek in 
Dalfsen voor de dagelijkse boodschappen en sinds de start van 
AH in Dalfsen een goede sponsor van de club. 

• Ardesch soul & living 
Dé specialist op het gebied van woningtextiel in de regio 
Dalfsen, Zwolle en Ommen. Kom vooral een kijkje nemen in de 
showroom in Dalfsen en laat je inspireren! 
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Uitreiking clubkleding – zaterdagochtend 29 augustus 
Tegen inlevering van de oude clubkleding wordt zaterdagochtend 29 
augustus per team de nieuwe kleding uitgereikt. Zie onderstaand 
schema wanneer welk team welkom is op de club. Er is zaterdag op de 
club geen mogelijkheid om de kleding te passen. Mocht je onverhoopt 
toch een verkeerde maat hebben ontvangen, dan kun je later bij 
Caroline terecht (kledingcommissie@mhcdalfsen.nl).  

 

 
 
 

TEAMS TIJDSTIP 29 AUGUSTUS 

JD1 (i.v.m. oefenwedstrijd als eerste) 9:30 uur 

MF1 – MF2 – MIXF1 10:00 uur 

MIX8E – M8E1 10:15 uur 

MD1 10:30 uur 

MC1 10:45 uur 

MB1 (tijdstip/datum volgt later)  

MA1 11:00 uur 

JONG DAMES 1 11:15 uur 

HEREN 1 11:30 uur 

VETERANEN HEREN 11:45 uur 

 
Wat doen we met de oude clubkleding? 
De oude kleding wordt verzameld en beschikbaar gesteld voor een 
sportclub in een ontwikkelingsland. Vanwege sponsorafspraken met 
onze nieuwe sponsoren is het nadrukkelijk niet toegestaan om de oude 
clubkleding per heden nog te dragen! 
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Richtlijnen nieuwe clubkleding 
1. De kleding is voor de duur van vier jaar aangeschaft, dus het is 

relevant dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan! Hanteer het 
wasvoorschrift welke in de kleding staat aangegeven. 

2. Na de wedstrijd altijd direct omkleden (op de club of thuis). 
3. De wedstrijdkleding mag nadrukkelijk niet worden gedragen tijdens 

trainingen. Indien een speler de training in wedstrijdkleding 
betreedt, dan is de trainer verplicht de speler naar huis te sturen om 
zich om te kleden. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld 
en zal na een tweede overtreding een boete hanteren ter hoogte 
van de aanschafwaarde (€ 80,-). 

 
Vragen? 
Mocht het onverhoopt niet lukken om zaterdag de kleding op te (laten) 
halen, of heb je bijzondere wensen? Neem dan contact op met Caroline 
via kledingcommissie@mhcdalfsen.nl. 
 
Ten Slotte 
Dank aan Wim van der Vecht en Frederike Bakker voor het regelen van 
de sponsoring en dank aan Caroline Slootweg voor de 
kledingorganisatie → SUPER! 
 
Volg MHCDalfsen op Instagram en Facebook. Later deze week meer 
beelden van de nieuwe kleding. 
 

 
Hockeynieuws 2020, week 35 – MHCDalfsen – Namens Bestuur, Cesar Blaauwgeers 
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