Beste leden en ouders,
De scholen zijn weer begonnen, de zomervakanties zijn voorbij, het
hockey is weer opgestart en sinds deze week wordt er weer volop
getraind. Alles lijkt dus als vanouds. Maar toch is het anders dan
voorheen. Het Coronavirus houdt ons flink bezig en zorgt ervoor dat we
een aantal aanpassingen hebben moeten doorvoeren. Dat voelt erg
dubbel. Want als hockeyvereniging gaat het niet alleen om het sporten,
het gaat ook om ontmoeten, leuke dingen doen, samenzijn, etc.
Kortom: wat ons verenigt. Maar door de aanhoudende dreiging van
Corona moeten we voorzichtig zijn en ligt de focus alleen op de
hockeysport (trainingen en wedstrijden).
Coronamaatregelen MHCDalfsen
- Beperkte opening van het clubhuis, 1 persoon achter de bar en max
6 volwassenen in het clubhuis.
- Looproutes (worden met pijlen en borden aangegeven), toegang
naar het veld = links van het clubhuis langs het hek en terug via het
‘draaihekje’.
- Bezoekers langs het veld: houdt de basisregels in het oog!
- We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid om 1,5 meter
afstand te respecteren.
- Kleedruimtes zijn tot nader order gesloten.
- Richtlijnen voor spelersvervoer voor uitwedstrijden worden nog
uitgewerkt, suggesties zijn welkom.
- En tot slot: de richtlijnen van de KNHB en gemeente Dalfsen zijn
bepalend voor al onze activiteiten, dus TC en bestuur houden dit
nauwlettend in de gaten en als het nodig is worden leden/ouders
via mail en website geïnformeerd.
Nieuws van de technische commissie (TC)
De trainingsschema’s zijn weer gereed en maandag 17 augustus zijn de
trainingen weer begonnen. Er is grote opkomst, super!
De competitie begint in het weekend van 5 en 6 september. Onze
wedstrijdsecretaris is druk bezig om het schema met tijden te
verwerken.
Voor het regelen van oefenwedstrijden: neem contact op met de
wedstrijdsecretaris Hans Borgeld.
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Het goede nieuws is, dat ons ledenaantal in de zomer is toegenomen.
Zodanig zelfs, dat de TC (nog in nader overleg met de KNHB en de
coaches) achter de schermen bezig is om te kijken of er een tweede Cof D-team (meisjes) komt na de herfstvakantie. Uiteraard zal de TC dit
met alle betrokkenen goed overleggen.
De Funkey op zaterdagochtend heeft ruimte voor nieuwe aanwas! Het
is een zeer succesvolle opstart naar de hockeysport en een hele leuke
manier om op jonge leeftijd te sporten. Ken je neefjes/nichtjes of
buurkinderen in de leeftijd 4,5 of 6? Maak ze enthousiast voor Funkey.
Eerste drie keer is gratis uitproberen, wel even aanmelden bij Eva of
Esther via mail: jongstejeugd@mhcdalfsen.nl.
Nieuws van de sponsorcommissie
De nieuwe clubkleding is op tijd binnen voor aanvang van de
competitie! We gaan op korte termijn meer informatie verstrekken
over de uitreiking van het nieuwe tenue, uiteraard met de nodige
aandacht voor onze (nieuwe) kledingsponsoren: Ardesch, Albert Heijn,
Leerentveld en Volvo Nieuwenhuijze.
Nieuws van de onderhoudscommissie
Mark, Francis en Rik hebben mooie nieuwe houten doeltjes gemaakt.
We kunnen weer jaren vooruit, dank mannen!
Zaterdag 29 augustus familietoernooi → AFGELAST
Op 29 augustus wilden we met de hele vereniging het nieuwe seizoen
openen met een groots familietoernooi. Vanwege de Corona
ontwikkelingen voelt het momenteel niet goed om dit te organiseren,
dus er is besloten om het uit stellen naar een later moment.
Ook meedoen? Ja natuurlijk!
De club telt momenteel een kleine 200 leden en circa 40 actieve
vrijwilligers. We weten heel veel met z’n allen te realiseren, maar nog
net niet genoeg. We hebben op korte termijn behoefte aan:
- Barroostercoördinator
- Barhoofden
- Spelbegeleiding arbitrage jongste jeugd
- Communicatie adviseur
- Nieuwe websitemaker (deels ingevuld!)
Op onze site staat uitleg over tijdsbesteding en taken. Voor meer info:
voorzitter@mhcdalfsen.nl.
Ten Slotte
Blijf gezond en tot snel ziens bij de hockey!
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