
 

 
Beste hockeyvrienden, 
 
Het is volop lente en weer gezellig druk op en rond onze velden! In deze 
nieuwsbrief lees je wat er allemaal gebeurt binnen onze vereniging. Veel 
leesplezier! 
  

Vriendjestraining F-, E- en D-jeugd op 17 mei 
Op dinsdag 17 mei organiseren we een gezellige 
vriendjestraining voor de F-, E- en D-jeugd. 
Tijdens de reguliere trainingen van 17:00 tot 
18:00 uur en van 18:00 tot 19:00 uur mogen alle 
kinderen een vriendje, vriendinnetje, broer(tje), 
zus(je) of een andere bekende meenemen om 
kennis te maken met onze leuke sport.  
 

 
Met muziek, wat lekkers en een leuk aandenken beloven het hele leuke 
trainingen te worden. En we hopen natuurlijk dat er veel kinderen enthousiast 
én vervolgens lid worden! 
 
Vele handen maken licht werk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitdrukking “Vele handen maken licht werk.” klopte weer als een bus tijdens 
de grote lenteschoonmaak op zaterdag 26 maart. Zo is met vereende krachten 
onder andere het clubhuis van binnen en van buiten schoongemaakt, zijn de 
kleedkamers opgepoetst, is het voorraadhok helemaal opgeruimd, zorgen de 
overkapping en lichtkoepels weer voor volop daglicht, is het bladafval 
opgeruimd, is een defecte deurdranger vervangen en zijn de dug-outs weer spik 
& span. Met als beloning een lekker kopje koffie en thee en een stuk appeltaart 
met slagroom. 
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Daarnaast heeft het Onderhoudsteam de handen stevig uit de mouwen 
gestoken. Zo hebben onze klustijgers Mark, Francis en Larson diverse goals 
gerepareerd, afvoeren ontstopt en schoongemaakt, douchekoppen ontkalkt en 

toiletbrillen vervangen. Goed werk 👍👍👍 
 
Arbitrage 

De afgelopen weken werden meerdere wedstrijden helaas niet begeleid door 
de aangewezen spelbegeleiders/ scheidsrechters omdat zij niet kwamen 
opdagen. Heel spijtig, vooral voor de bewuste teams. MHC Dalfsen wil graag dat 
alle thuiswedstrijden goed worden (be)geleid door spelbegeleiders/ 
scheidsrechters van onze club. En dat is ook fijn en vooral belangrijk voor alle 
spelende leden. Daarbij hebben wij elkaar, jong en oud, nodig.  
 
Om de arbitrage in goede banen te leiden, gelden de volgende regels:  

• Vanaf 16-jarige leeftijd fluit elk (jeugd)lid gemiddeld 4 tot 5 wedstrijden per 
seizoen; 

• Kun je niet fluiten, regel dan zelf een vervanger. Tip: bel je beoogde 
vervanger persoonlijk op en stel een ruilactie voor zodat je vervanger de 
dag fluit waarop jij niet kunt en jij voor hem/haar fluit op een ander 
moment. Een oproep in een app-groep werkt doorgaans niet, dat is te 
vrijblijvend; 

• Heb je een vervanger geregeld, geef dit dan door via 
arbitrage@mhcdalfsen.nl. Waarom? LISA, het systeem aan de achterkant 
van de app, registreert automatisch wanneer je hebt gefloten. Heb je een 
wedstrijd voor een ander gefloten zonder dat dit is doorgegeven, dan blijft 
je eigen fluitbeurt staan en word je de volgende keer weer ingedeeld. Om 
dit te voorkomen, vragen we iedereen ruilbeurten door te geven; 

• Wie herhaaldelijk niet op komt dagen, wordt door de Arbitrage Commissie 
en het bestuur aangesproken op zijn/haar gedrag!  

 
Het bestuur en arbitragecommissie/TC denken nog na over hoe met ingang van 
het volgende seizoen wedstrijden van de Jongste Jeugd (E- en F-jeugd) begeleid 
kunnen worden met hulp van de ouders van deze teams. We houden jullie op 
de hoogte. Heb je ideeën over de invulling van de begeleiding, neem dan 
contact op met Marcel Slootweg via 06-10388906 of mail naar 
arbitrage@mhcdalfsen.nl. Alle suggesties zijn van harte welkom! 
 
Zaalcontributie 
In de nieuwsbrief van week 11 hebben we aangegeven dat de hoogte van de 
zaalcontributie nog niet bekend was. De KNHB is samen met andere 
sportbonden nog steeds in gesprek met de overheid over een financiële 
regeling ter vergoeding van de ongebruikte zaaluren.  
 
Zodra bekend is wat MHC Dalfsen aan de KNHB dient af te dragen en wat de 
kosten voor de zaalhuur zijn, bepalen we de definitieve zaalcontributie en zullen 
we dit communiceren. We verwachten dit binnenkort te kunnen doen. 
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Opzeggen voor 1 mei aanstaande  
Kun of wil je aankomend seizoen niet meer hockeyen, wat we heel jammer 
zouden vinden, zeg je lidmaatschap dan vóór 1 mei op door een mail te sturen 
naar de ledenadministratie (ledenadministratie@mhcdalfsen.nl). Bij 
opzeggingen na 1 mei, blijven we tijdens het nieuwe seizoen de contributie het 
gehele jaar in rekening brengen. Wees dus op tijd met opzeggen als je niet meer 
kunt of wilt spelen. 
 
Versterking gezocht en deels gevonden! 
Om iedereen fijn te kunnen laten spelen en 
trainen en te voorzien van lekkere 
versnaperingen, zoeken we een 
barcoördinator, extra barhoofden en 
nieuwe leden voor de Arbitragecommissie, 
de Sponsorcommissie en de 
Activiteitencommissie:  
 
 

• Voor de Arbitragecommissie zoeken we 2 nieuwe leden die jonge 
scheidsrechters willen ondersteunen tijdens wedstrijden. Wil je deze 
commissie graag komen versterken of wens je aanvullende informatie, 
neem dan contact op via arbitrage@mhcdalfsen.nl 

• We zoeken een barcoördinator die 4 keer per jaar de bardiensten voor de 
teams wil plannen. Daarnaast zoeken we extra barhoofden voor de 
zaterdagochtend. Wil je je aanmelden of wil je graag meer weten, neem 
dan contact op via kantinecommissie@mhcdalfsen.nl 

• Ben je een goede netwerker en vind je het leuk om goede deals te sluiten, 
meld je dan aan voor de Sponsorcommissie via sponsoring@mhcdalfsen.nl 

• Houd je van organiseren en gezelligheid, meld je dan aan voor de 
Activiteitencommissie via communicatie@mhcdalfsen.nl 

 
Ondertussen hebben we in Sanne Havermans een nieuwe kledingcoördinator 
gevonden. Heel fijn dat je de uitgifte en inname van ons mooie clubtenue wil 
verzorgen Sanne! En daarnaast is Annemee Slootweg, aanvoerster van Jong 
Dames 1, toegetreden tot de Technische Commissie. Een waardevolle 
aanvulling op de TC. Van harte welkom Annemee! 
 
We hopen snel nog meer nieuwe coördinatoren en commissieleden te mogen 
verwelkomen! 
 

Allemaal gezellige Oranje feesten 
en een hele fijne meivakantie 
gewenst! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Het bestuur 
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