
Nieuwsflash oktober 2020 

Nieuwe maatregelen Corona 

Maandagavond 28 september heeft de overheid nieuwe maatregelen opgelegd om het Corona-virus 

tegen te gaan. Deze regels gelden voor de komende 3 weken en zijn een 

aanvulling op ons huidige Corona protocol.  Vanzelfsprekend vinden we dit 

erg jammer maar ook bij MHCV staat ieders veiligheid en gezondheid altijd 

voorop. En dat we in ieder geval mogen blijven hockeyen is geweldig! 

De nieuwe maatregelen zijn in het kort: 

- Geen ouders / publiek op het complex, zowel bij trainingen als 

bij wedstrijden.   

- De kleedkamers zijn gesloten. Het is dan ook verstandig om in MHCV-tenue naar de 

wedstrijd te komen. 

- De kantine is gesloten.  

- De toiletten bij kleedlokaal 2 zijn open tijdens trainingen. Er mag maar 1 persoon tegelijk 

de toiletruimte betreden. 

- In het weekend zijn de toiletten in de centrale entree geopend 

- Bij uitwedstrijden vragen we met klem om geen publiek mee te nemen en om het aantal 

rijouders tot een minimum te beperken. 

- Voorafgaand aan de trainingen van Funkeyhockey en F-teams worden de kinderen door de 

trainer bij de poort opgehaald en teruggebracht.  

 

Stand van zaken trainingen 

De nieuwe trainerspool is een feit!  

Al onze trainingen worden op dit moment verzorgd door eigen MHCV 

trainers. Meer dan 35 leden geven nu training, daar mogen we trots op 

zijn. 

Alle trainers doen hun best om een zo goed mogelijke training neer te zetten. Daarin worden zij 

ondersteund door de trainerscommissie. Hier kunnen zij terecht met vragen of zaken waar ze 

tegenaanlopen. Ook organiseren we met regelmaat een trainersbijeenkomst waar ze van elkaar 

kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen. We merken nu al hoe waardevol deze groep is, voor 

elkaar en voor de club.   

Wat is er afgelopen periode gebeurd?  

De afgelopen weken hebben trainers en teams aan elkaar kunnen wennen. Welke regels zijn er? Hoe 

wordt er getraind? Wat wordt er van elkaar verwacht? Trainers hebben contact opgezocht met 

coaches en soms ook met ouders om zaken af te spreken. Daarnaast is aandacht besteed aan 

“positief stimuleren”. Zo proberen we onze trainingen op een steeds hoger niveau te krijgen. 

Al doende leert men 

In zo’n leerfase is een steun in de rug en vertrouwen van ouders en coaches voor de trainers van 

essentieel belang. Fijn om deze steun de afgelopen periode te ervaren. Ontzettend bedankt hiervoor. 

Blijf ons vooral op een positieve manier van steun en van feedback voorzien. # trots op onze trainers 

Vragen? App dan Mireille Merx +31 (0)6-11519033  

 

 



Studentenlidmaatschap als pilot 2020-2021 

Voor veel studenten blijkt de contributie te hoog om zelf te betalen. In de ALV van 22 juni 2020 is het 

studentenlidmaatschap als pilot voor het seizoen 2020-2021 unaniem goedgekeurd onder de 

voorwaarden die vanuit de TC als advies zijn gegeven. Studenten die voldoen aan de 

randvoorwaarden krijgen een kortingspercentage die ervoor zorgt dat zij dezelfde contributie 

hebben als de A-junioren in seizoen 2020-2021. 

Kom jij hiervoor in aanmerking? Lees de voorwaarden op de www.mhcv.nl en meld voor 30 oktober 

2020 als je gebruik kunt en wilt maken van dit lidmaatschap. Stuur dan een mail naar 

penningmeester@mhcv.nl. Let wel, de automatische incasso vindt op 5 oktober plaats, maar als je in 

aanmerking komt voor het studentenlidmaatschap dan zal de penningmeester dit eind oktober 

corrigeren.  

Nationale Sportweek  

Vanuit gemeente Venray en NOC*NSF  is van 18 september tot en met 27 september 

een aantal activiteiten georganiseerd in het teken van de Nationale Sportweek. Sport 

inspireert, sport verbindt en sport levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving en 

aan ieder individu.  

Bettine van Lier, coach van J8E1, heeft in dit kader een extra training georganiseerd voor 

kinderen die interesse hebben in een proefles hockey. In samenwerking met een aantal 

trainers heeft ze een leuke training gegeven waardoor we weer een kleine 10 leden 

hebben mogen verwelkomen. 

Vacatures 

We zijn verheugd te kunnen melden dat Roel Kousemaker, voorheen voorzitter van MHCV Business 

Club, nu de sponsorcommissie ondersteunt. 

Waar zijn we nog naar op zoek? 

- een nieuw bestuurslid: Ledenwerving 

- voorzitter TC 

- iemand die (aangereikte) foto’s en acties op social media plaatst  

Vrienden van MHCV 

De sponsorcommissie heeft het initiatief ‘Vriend van MHCV’ geïntroduceerd. Hiermee willen we alle 

vrienden van onze vereniging nog meer aan de club binden en erbij betrekken. Bekijk op de site hoe 

je een plekje aan de wand van het clubhuis kunt bemachtigen! En welke pakketten er zijn! Wees er 

snel bij, want op=op!  

Stem op ons MHCV bij Rabo Club Support! 

Jaarlijks stelt Rabobank Noord-Limburg een deel van hun winst beschikbaar ter ondersteuning van 

het verenigingsleven in de regio. Dit doen ze onder andere via de Rabo ClubSupport. Ben je lid van 

Raboank? Dan kun je tijdens de ClubSupport Campagne stemmen op MHCV! Hoe meer stemmen 

we krijgen, hoe hoger de bijdrage is die door de Rabobank aan ons wordt gedoneerd.  

Breng jouw stem uit (vanaf 5 oktober a.s) zodat alle leden, trainers, ouders en andere bezoekers 

van MHCV kunnen blijven genieten van de prachtige hockeysport en de gezellige momenten op de 

club.  

Bekijk hoe je ons steunt op rabobank.nl/clubsupport 

 

http://www.mhcv.nl/
mailto:penningmeester@mhcv.nl

