
 

 
Beste leden en ouders, 
 
De laatste dagen stapelt het nieuws zich in sneltreinvaart op. Hoog tijd dus 
voor een nieuwsbrief! 

 
Naast de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 6 december 
aanstaande, lees je in deze nieuwsbrief meer over: 

• de eindopbrengst van de Grote Clubactie; 

• het aankomende zaalseizoen; 

• de mooie resultaten van de sponsorcommissie; 

• het Oliebollentoernooi; 

• 2 verzoeken van de kledingcommissie; 

• de recycling van blikjes en kleine flesjes; 

• de openstaande vacatures. 

 
Uitnodiging aan alle leden 
Nu Koning Winter weer op de stoep staat, is het weer tijd voor de Algemene 
Ledenvergadering (ALV). Dit jaar vindt de ALV plaats op dinsdag 6 december. 
Voor het eerst in 3 jaar weer fysiek in het clubhuis, wel zo fijn. De inloop is 
vanaf 19:30 uur en om 20:00 uur starten we met de vergadering. De ALV-
stukken worden één dezer dagen via de inlogmogelijkheid op de website weer 
beschikbaar gesteld. Je bent van harte welkom de 6e! 

 
Grote Clubactie wederom een enorm 
succes!  
Onze jeugdleden hebben zich dit jaar 
wederom van hun ALLERBESTE kant laten 
zien en een enorme hoeveelheid loten 
verkocht tijdens de Grote Clubactie! Dit 
jaar zijn er maar liefst 855 loten verkocht! 
Een topprestatie waar we als club 
supertrots op mogen zijn!! En deze 
prestatie levert € 2.565,- totaal en € 
2.052,- voor de clubkas op! 
 
De drie topverkopers krijgen binnenkort 
een leuke prijs. De verkopers die 25 of 
meer loten hebben verkocht, ontvangen 
een hele mooie medaille. Het team dat 
de meeste loten heeft verkocht, wordt 
getrakteerd op een overheerlijke taart 
met een glas kinderchampagne! 
Binnenkort maken we de winnaars bekend. 
 
Op 6 december aanstaande vindt de trekking plaats, op 7 december de 
bekendmaking en op 13 januari 2023 ontvangt MHC Dalfsen de cheque met 
daarop het totaalbedrag voor de clubkas.  
 
Wie weet win je een mooie prijs als je zelf ook één of meerdere loten gekocht 
hebt dus houd je inbox in de gaten! 

 
Hoofdsponsors MHC 

Dalfsen 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.nieuwenhuijse.nl/
https://ardesch.nl/
https://www.ah.nl/winkel/albert-heijn/dalfsen/raadhuisstraat/4100
https://www.leerentveldvrijetijd.nl/


Zaalseizoen 2022-2023 
De competitie op het veld is nog in volle gang, maar 
het zaalseizoen staat al weer voor de deur. Zaalhockey 
is een vast onderdeel van het hockeyjaar. Daarom 
hebben we wederom alle jeugdteams vanaf 
MO10/JO10 en ook MO25 ingeschreven. Hieronder 
vind je de belangrijkste informatie.  
 
Teams  
Iedereen speelt met zijn/haar eigen team. De zaalcompetitie ziet er anders uit 
dan de veldcompetitie. Je speelt altijd 6 tegen 6 (5 spelers en een keeper) en er 
zijn maximaal 12 spelers in de zaal (bij meer dan 12 spelers kunnen er tijdelijk 
enkele spelers op de tribune plaatsnemen). Voldoende wissels zijn belangrijk 
omdat zaalhockey heel intensief is en spelers sneller en vaker gewisseld 
worden dan op het veld.  
 
Trainingen  
De reguliere zaaltrainingen starten in week 49, vanaf 5 december. De 
trainingen gaan door tot het laatste competitieweekend op 19 februari 2023. 
Daarna gaan alle teams het veld weer op. In de kerstvakantie zijn er tussen 23 
december en 2 januari 2023 geen reguliere trainingen. De teams van MHC 
Dalfsen trainen 1x per week op het veld op maandag, dinsdag of woensdag en 
1x per week in de Trefkoele+ op donderdag of vrijdag. Het trainingsschema 
zullen we zo snel mogelijk met jullie delen.  
 
Competitie  
De ingeschreven teams spelen tussen 10 december en 19 februari 2023 6 
zaterdagen en/of zondagen. In een blok van doorgaans 2 uur spelen de teams 
2 x een wedstrijd van 2 x 20 minuten. Alle wedstrijden vinden plaats op een 
zaterdag of zondag en worden tussen 09.00 uur en 21.00 uur in een sport- of 
blaashal in de regio Noordoost Nederland gespeeld. Voordat de competitie 
start, maakt de KNHB het wedstrijdschema bekend en zullen wij dit schema 
delen. Let op: het laatste weekend in de kerstvakantie is waarschijnlijk een 
regulier wedstrijdweekend (7 en 8 januari 2023). 
 
Aanvullende contributie  
De reguliere contributie is alleen van toepassing op het veldseizoen. In de 
winter spelen we een aparte zaalcompetitie en trainen we in de Trefkoele+. 
Hiervoor rekenen we een aanvullende contributie van € 65,- per speler.  
 
Is zaalhockey verplicht?  
Omdat zaalhockey belangrijk is voor de hockeyopleiding van de jeugd, hopen 
we dat alle spelers van de teams meedoen met de zaalcompetitie. We hebben 
de teams 1 op 1 ingeschreven op basis van de veldcompetitie. Dit betekent dat 
alle teams voldoende wisselspelers hebben. Mocht je (kind) niet mee willen 
doen met de zaalcompetitie en -trainingen, overleg dit dan s.v.p. met de 
coach. De extra contributie is dan uiteraard niet van toepassing.  
 
Wat heb je nodig om zaalhockey te kunnen spelen?  

• Een zaalstick. Je mag niet met je veldstick in de zaal spelen (in de zaal mag 
je de bal alleen pushen en niet slaan). Een zaalstick hoeft niet duur te zijn. 
Je kunt al een zaalstick kopen vanaf ca. € 25,-;  

• Goede stevige binnensportschoenen met zolen die niet afgeven (tip: 
gebruik deze schoenen ook voor schoolgym);  

• Een handschoen die de hele vingers bedekt (verplicht); 

• Scheenbeschermers en een bitje (hetzelfde als op het veld dus verplicht);  

• Keepers moeten hoezen om de legguards doen en plastic bandjes om de 
klompen bevestigen. De materiaalcommissie verzorgt deze materialen.  
 

Zaalleiding, Wedstrijdleiding en Arbitrage 
Binnenkort volgen er schema’s voor het klaarleggen en opruimen van de 
balken, de zaalleiding en de wedstrijdleiding. 
 
Heb je een vraag, stel hem dan via zaal@mhcdalfsen.nl aan Dirk en Gait. 
 
 

mailto:zaal@mhcdalfsen.nl


Klinkende successen Sponsorcommissie! 
Arjen Dekker en Jos de Boer hebben de sponsorcommissie een nieuwe impuls 
gegeven. In dat kader hebben zij onze huidige sponsoren benaderd met de 
vraag of ze hun verbintenis te verlengen. Dit gaat heel goed. Daarnaast mogen 
we De Fabriek verwelkomen als sponsor! 
Naast de verlengingen en een nieuwe 
sponsor, willen we graag ook aan alle 
leden van onze mooie club een oproep 
doen:  
 
1. Heb je een bedrijf en zou je MHC Dalfsen willen sponsoren, neem dan 

contact met ons op via sponsoring@mhcdalfsen.nl;  
2. Ken je iemand of heb je contacten bij een bedrijf dat interessant voor de 

club kan zijn en wellicht een bijdrage wil leveren in welke vorm dan ook, 
dan horen we het graag via het bovenstaande e-mailadres; 

3. Heb je andere suggesties of wil je graag ook goede deals voor de club 
regelen, laat het ons weten! 

 
Oliebollentoernooi  
Na een bijzonder griezelige Halloween 
Spooktocht staat de Activiteitencommissie  te 
trappelen om ook weer het befaamde 
Oliebollentoernooi te organiseren! 
Vooralsnog koersen we op zondag 8 januari 
2023 mits het past in de zaalcompetitie en we 
voldoende hulp kunnen vinden. Voor dit 
superleuke toernooi voor jong & oud, met en 
zonder hockey-ervaring, zoeken we namelijk 
onder andere helpende handen achter de bar 
en bij het bakken van oliebollen.  

 
Lijkt het je leuk om een handje toe te steken bij dit supergezellige familie-
toernooi of heb je een vraag, meld je dan aan via activiteiten@mhcdalfsen.nl. 
De uiteindelijke datum volgt zo spoedig mogelijk met het oog op de 
zaalcompetitie. 
 
Bericht van de kledingcommissie 
De laatste tijd zien we steeds vaker 
het wedstrijdtenue van MHC Dalfsen 
op de trainingen en soms zelfs in het 
dorp. Het tenue is eigendom van 
MHC Dalfsen. Dit betekent dat je er 
zuinig mee om moet gaan. De 
kleding mag je dan ook alleen tijdens 
wedstrijden dragen, daarbuiten niet.  
 
Is er een sportevenement in het dorp zoals het Plinq loopfestijn of een 
sponsorloop en je wil hier met (een deel van) je team in clubtenue aan mee 
doen, neem dan even contact op via kledingcommissie@mhcdalfsen.nl. Dan 
stemmen we het samen af. 
 
Tot slot willen we iedereen vragen om zoveel mogelijk tenues te ruilen tijdens 
de ruilmomenten op de club. We hebben bakken vol met kleding en elke week 
weer ergens een tenue uit de bakken vissen is meer werk dan je zou 
verwachten!  
 

Recycling van kleine flesjes en blikjes 
Een beter milieu begint bij jezelf! Dat geldt 
natuurlijk ook voor MHC Dalfsen. Daarom 
zetten we binnenkort 2 speciale containers 
neer waar je kleine flesjes en lege blikjes in 
kunt gooien. Zo scheiden we dit recyclebare 
afval en ontvangen we statiegeld voor de 
clubkas. Zo slaan we 2 vliegen in 1 klap! 
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Vacatures 
Coördinator schoonmaak 
Om de schoonmaakochtend die we 2 keer 
per jaar voor de start van het seizoen en na 
de winterstop organiseren te coördineren, 
zoeken we een coördinator. Deze belangrijke 
taak kost je maar 2 keer per jaar een paar 
uurtjes.  

 
Weten hoe en wat? Neem dan contact op met Bas Sesink via 
communicatie@mhcdalfsen.nl. 
 
Leden voor de sponsorcommissie 
Naast deze coördinator zoeken we extra leden voor de sponsorcommissie. 
Vind je het leuk om goede deals te regelen voor de club en de activiteiten die 
we organiseren, meld je dan aan via sponsoring@mhcdalfsen.nl. 
 
Secretaris gezocht én gevonden! 
Mooi nieuws vanuit het bestuur! Sanne Havermans heeft aangegeven graag de 
functie van secretaris van Jon Bleekemolen te willen overnemen. Tijdens de 
aankomende Algemene Ledenvergadering op dinsdag 6 december brengen we 
haar kandidatuur in stemming. 
 
Rabo ClubSupport 
Iedereen verdient een 
club. Een club is als een 
tweede huis. Een plek 
waar je elkaar ontmoet, 
elkaar beter en sterker 
maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Kortom: verenigingen zijn onmisbaar.  
 
Daarom ondersteunt de Rabobank verenigingen graag met kennis, haar 
netwerk en met geld om hun ambities te realiseren. Dat geldt ook voor onze 
vereniging. Door te stemmen hebben jullie ervoor gezorgd dat ook onze club 
support van de Rabobank krijgt. Dit levert ons maar liefst € 458,86 op! Hartelijk 

dank voor het stemmen👍! 
  
We wensen iedereen een mooie en sportieve week toe! 
 
Sportieve groeten, 
 
Het bestuur 
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