
 

Nieuwsflash 13 juli 2020 

Op naar het nieuwe seizoen 

Wat een bizarre maanden hebben we gehad. Allereerst willen we je bedanken voor alle inzet, begrip  

en geduld in deze periode. Daarnaast sta je natuurlijk te trappelen om weer te mogen hockeyen, op 

de training én tijdens de wedstrijden. Gelukkig mag het na deze zomervakantie allemaal weer!  

Belangrijke data om te noteren: 

 

• Zaterdag 15 augustus: bijeenkomst voor de trainers:  

o 17:00 - 18:00 trainers voor de funky, E en F jeugd 

o 18:00 - 19:00 overige trainers. 

• In de week van 17 augustus starten de trainingen weer. In de Lisa-app en op de site vind je 

de trainingstijden van jouw team.  

• Zaterdag 22 augustus: uitgifte keepersmaterialen en shirts. Ook de laatste 

mogelijkheid om verloren items terug te zien bij de gevonden voorwerpen die 

dan worden uitgestald.  

• Zaterdag 22 augustus: de Ridder-clinic voor spelers uit de D-jeugdteams, de 8- en 

de 6-tallen. 

• Woensdag 26 augustus: Bijzondere Algemene Leden Vergadering 

• Zaterdag 29 augustus: oefenwedstrijden voor jeugdteams tegen Mierlo en Asten 

• Zaterdag 5 september: start van de competitie, opening van het seizoen 2020-2021! 

Ook organiseert de club bijeenkomsten voor teams,  trainers, coaches en ouders. Vanwege de  

maatregelen rondom het Corona-virus kunnen we nu nog niet melden hoe en wanneer deze zullen 

plaatsvinden. Zodra er meer duidelijkheid is, laten we dit weten. 

Nieuwe kledingsponsor 

MHCV is trots te kunnen melden dat we een veelbelovende samenwerking 

zijn gestart met hockeyspecialist Sportpunt Deurne & Someren. Vanaf 

komend seizoen is Sportpunt onze clubleverancier op het gebied van onder 

andere clubkleding en trainingsmateriaal.  

Daarnaast gaat Sportpunt zich actief inzetten om onze leden deskundig te 

adviseren bij het aankopen van bijvoorbeeld een nieuwe hockeystick. Zoals 

bekend is bij veel van onze leden die al jaren klant zijn bij Sportpunt, 

hebben de adviseurs zelf veel hockeykennis en -ervaring. Ook bieden zij een 

passende trainingsoutfit aan conform de MHCV-kleding-richtlijn. 

Dus de MHCV-broeken/rokjes, MHCV-sokken met logo, trainingspakken, 

hockeysticks en hockeyschoenen zijn daar te verkrijgen. 

 



Leden worden niet alleen geholpen vanuit de winkel in Deurne, maar de 

adviseurs van Sportpunt organiseren met regelmaat in het MHCV-clubhuis 

verkoopdagen waarop onze leden kennis kunnen maken met een groot 

deel van hun assortiment. Daarmee willen wij die leden helpen voor wie 

de afstand naar de winkel in Deurne een uitdaging kan zijn.  

Zowel in de winkel als via de online webshop krijgen MHCV-leden 10% 

korting op sticks en kleding. Bekijk de collectie op de webshop op 

mhcv.nl.  

Heb je vragen hierover? Stuur een mail naar Wouter Born, voorzitter van 

de sponsorcommissie, sponsoring@mhcv.nl 

 

ALV 26 augustus 2020 

Zoals in de ALV op 22 juni is afgesproken (zie notulen na inloggen op de site onder Documenten), 

houdt het bestuur een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op woensdag 26 

augustus om 20.00 uur bij het clubhuis. De agenda hiervoor volgt maar het belangrijkste punt is de 

vaststelling van de begroting 2020-2021.   

HW 

Het bestuur heeft besloten om komend seizoen geen gebruik te maken van trainers van  

HockeyWerkt. Dit geldt zowel voor de trainingen doordeweeks als op zondag. Dit heeft niets te 

maken met de kwaliteit van trainingen maar puur en alleen vanuit financieel oogpunt. Door het 

opzetten van een eigen professionele trainerspool, verzorgt MHCV de trainingen nu zelf. We hebben 

HockeyWerkt bedankt voor hun inzet en medewerking.  

Een eigen trainerspool opzetten komt niet zomaar van de grond. De TC is hard aan het werk om dit te 

realiseren. Hierbij zullen onze eigen spelers ingezet worden waarbij dames 1 en heren 1  sterk 

vertegenwoordigd zijn. De TC en ( aanstaande) MHCV-trainers rekenen daarbij op ieders steun en 

hulp. In onze volgende nieuwsbrief zullen we hier meer over vertellen. 

Trainerspool 

Zoals tijdens de ALV gemeld, heeft de trainingscommissie hard gewerkt 

om een trainerspool op te zetten. Voor een beperkt aantal trainingen zijn 

we nog op zoek naar enthousiaste trainers. 

Wil jij én flink verdienen én bezig zijn met je grote HOBBY: HOCKEYEN? 

Dat kan volgend seizoen. We zijn op zoek naar enthousiaste trainers die 

op onze jeugd hun enthousiasme van de hockeysport willen overbrengen. 

Wil je ons trainersteam komen versterken? Meld je dan meteen aan. Wees er wel snel bij want we 

hebben nog maar enkele plekken beschikbaar dit jaar. 

Dit geldt natuurlijk ook voor ouders die graag training willen geven.  

Aanmelden kan via Mireille Merx +31 (0)6-11519033 

mailto:sponsoring@mhcv.nl


Gevonden voorwerpen 

In het clubhuis ligt een grote doos met daarin de gevonden 

voorwerpen. Bij de uitgifte van de kledingshirts op zaterdag  22 

augustus zullen deze gevonden voorwerpen nog 1x worden 

uitgestald. Na deze datum zullen de voorwerpen in de 

kledingcontainer gaan voor het goede doel.  

 

 

 

Gastgezin gezocht voor Yugo 

Een Japanse student, Yugo, is op zoek naar een gastgezin in Venray. Yugo is 16 jaar en komt voor een 

schooljaar naar het Raayland College. Hij is een fanatiek hockeyer. “Het Japanse 

hockeyteam is niet erg sterk. Ik weet dat het Nederlandse team wel goed is. 

Daarom zou ik graag mijn hockeyvaardigheid willen verbeteren in Nederland”, 

aldus Yugo. Door op uitwisseling naar Nederland te gaan, wil Yugo ruimdenkender 

worden, Nederlands leren en de verschillende culturen uitwisselen. “Zo kan ik 

jullie leren kalligraferen en Miso soep maken.” Bekijk Yugo’s profiel op de website, 

of neem direct contact op met het High School Holland team via 

highschoolholland@travelactive.org of +31 (0)85 222 4810. Voor meer informatie 

kun je ook contact opnemen met Nathalie Rodenburg op telefoonnummer: +31 (0)6 83 39 74 24 

https://www.travelactive.nl/yugo-uit-japan 

Evenementen 2020-2021 

Ook in het nieuwe seizoen zijn er weer veel leuke activiteiten. Houd de meldingen 
in de LISA-app en de website in de gaten want anders mis je wat….en dat zou 
zonde zijn!  

   

Datum Activiteit Doelgroep 

SEP Seizoensopening  leden en ouders 

OKT Dropping D/E 

OKT Game avond D/C/B 

NOV Toeptoernooi senioren/ouders 

15 of 22 NOV Sinterklaas F/E jeugd 

NOV vr Mosselavond sponsor   

NOV za Mosselavond  (vrijwilligers) senioren/ouders 

9 of 10 Jan Nieuwjaarsreceptie leden/ouders/sponsoren 

13 Feb Crazy Love feest 16+ vanaf A jeugd 

MRT fotospeurtocht F/E jeugd 

APR C feest (B-there) C jeugd 

MEI AB feest (B-there) AB  

JUN 65 jaar jubileum weekend (incl. seizoensafsluiting) Allen 
 



Alles is natuurlijk onder voorbehoud van de op dat moment geldende richtlijnen rondom het 

voorkomen van de verspreiding van het Corona-virus. 

Input social media 

Social media gaat ook binnen MHCV een steeds grotere rol spelen. Heb jij een leuke foto die laat zien 

wat er allemaal gebeurt op de club? En staan er alleen mensen op die ook echt in beeld willen (AVG)? 

Stuur deze dan naar info@mhcv.nl. We zullen ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk geplaatst wordt. 

Vind jij het super leuk om een bijdrage te leveren aan de sociale media van de club dan komen wij 

graag met jou in contact. De club leeft en dat willen we graag laten zien. 
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