
 

 
Beste hockeyvrienden, 
 
De lente is aangebroken en het eerste hockeyweekend van de tweede 
seizoenshelft zit er al weer op. Het voelt ontzettend goed om onze leden weer 
op de club te kunnen begroeten en al die vrolijke kinderen en ouders te zien 
rondlopen. Een familieclub als MHC Dalfsen is op z’n best als de velden 
bespeeld worden en er vele mensen langs de lijn staan. Het echte clubgevoel is 
terug!  
 

  
Het nieuwe mixed F-team geniet in het zonnetje van hun eerste wedstrijd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  M6E2 viert hun overwinning samen met  
                                     hun nieuwe mascotte! Gefeliciteerd! 
 
Het was voor mij een gekke start als voorzitter in de coronaperiode. Gelukkig 
lijkt de pandemie op zijn retour te zijn (misschien toch even afkloppen…) en 
kunnen we als club weer vooruit kijken.  
 
Wij zijn als vereniging volledig afhankelijk van vrijwilligers. De afgelopen jaren 
zijn er vele functies binnen MHC Dalfsen met enorm veel inzet ingevuld, maar 
het is nu voor sommigen tijd deze over te dragen aan een nieuwe lichting. Ik 
hoop daarom dat nieuwe mensen hun steentje willen bijdragen om onze 
gezellige club nog mooier en actiever te maken. Ook als je de club nog niet zo 
goed kent, of misschien juist dan, is het leuk om plaats te nemen in één van de 
commissies. Ik wil deze oproep kracht bijzetten omdat een vereniging bestaat 
van zijn vrijwilligers. Samen met jullie maken we van onze MHC de mooiste 
vereniging van Dalfsen! 
  
Eva van Aarle 
Voorzitter 

 
Hoofdsponsors MHC 

Dalfsen 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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


Versterking gezocht! 
Om iedereen fijn te kunnen laten spelen en trainen en te voorzien van lekkere 
hapjes & drankjes, zoeken we een kledingcoördinator, 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 

• Is kleding jouw ding? We zoeken een kledingcoördinator die de 
wedstrijdtenues uitgeeft en inneemt zodat elk spelend lid voorzien is van 
ons mooie clubtenue. Meer weten? Stuur dan een mailtje naar 
kledingcommissie@mhcdalfsen.nl  

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

 
We hopen snel nieuwe coördinatoren en commissieleden te mogen begroeten! 
 
Nieuw lid Onderhoudsteam 
Recentelijk heeft het Onderhoudsteam versterking gekregen in de persoon van 
Larson van Dijk. Heel fijn dat je naast je stick ook je handen wil laten spreken 
Larson! 
 
 
Afsluiting zaalseizoen 
Nu de veldcompetitie is hervat, is het zaalseizoen ten einde gekomen.  
 
Allereerst willen we graag alle coaches, trainers, coördinatoren, andere 
vrijwilligers en ouders hartelijk bedanken voor hun inzet en flexibiliteit om 
zaaltrainingen en -wedstrijden mogelijk te maken. Dat vergde meer dan eens 
het nodige geregel maar het is met vereende krachten gelukt om samen het 
maximale uit het zaalseizoen te halen. Daar mogen we als vereniging echt trots 
op zijn! 
 
Zaalmateriaal 
Voor het inleveren van de zaalballen, hoezen en bandjes volgt binnenkort een 
datum.      
 
Zaalcontributie 
De in de zaal spelende teams zullen gemerkt hebben dat er nog geen 
zaalcontributie afgeschreven is. De hoogte van de zaalcontributie is afhankelijk 
van hetgeen de KNHB doorbelast aan de verenigingen die in de zaal spelen en 
voor ons als vereniging ook van de hoogte van de zaalhuur van de Trefkoele. 
Door het uitvallen van wedstrijden en trainingen (hockey en andere sporten) en 
de administratieve druk die dit met zich meebrengt vanwege alle 
verrekeningen, is nog niet duidelijk wat verenigingen aan de KNHB moeten 
betalen en wat wij daarnaast aan de Trefkoele moeten betalen. Daardoor 
kunnen wij de zaalcontributie nog niet vaststellen. 
 
De KNHB is samen met andere sportbonden in gesprek met de overheid over 
een financiële regeling ter vergoeding van de ongebruikte uren. Als deze 
regeling er komt, zal dit een positief effect hebben op de kosten die de KNHB 
doorberekent aan de verenigingen. De KNHB verwacht eind deze maand meer 
duidelijkheid te hebben over de regeling en de hoogte van een eventuele 
vergoeding.  
 
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.  
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Bardiensten 
Het veldseizoen is weer hervat, zonder Corona-perikelen! Lange tijd zagen 
bardiensten er anders uit dan voorheen en moesten we het clubhuis zelfs enige 
tijd sluiten. Afgelopen zaterdag was het dan ook weer even wennen. Hieronder 
lees je hoe we als vereniging invulling geven aan de bezetting van de bar.  
 
Hoofdregel: het thuis spelende team verzorgt de bardienst voor, tijdens en 
direct na de wedstrijd.  
Dit betekent dat je als ouder een paar keer per jaar bardienst hebt.  
Wat je moet doen, staat beschreven in de geplastificeerde instructie die je 
onder de bar bij het koffiezetapparaat vindt. De belangrijkste taken voor een 
barmedewerker zijn koffie & thee maken en ranja klaarzetten als de teams klaar 
zijn. 
 
De sleutels van het clubhuis kunnen worden opgehaald en ingeleverd bij de 
familie Slootweg aan Van Ommenhof 3 in Dalfsen. 
 
De bemanning van de bardienst wordt ingedeeld door de coach/coördinator 
van het team. Zij hebben afgelopen week voor de maanden maart en april een 
mail van de Kantinecommissie ontvangen met daarin de data en tijden waarop 
hun team de bardienst dient te verzorgen.   
 
Barhoofd 
De barcoördinator probeert, zeker op zaterdagochtend, een barhoofd aanwezig 
te laten zijn. Dit is een ouder die vaker bardienst heeft gedraaid en minder 
ervaren ouders kan helpen. We zoeken zoals aangegeven nieuwe barhoofden 
die andere ouders aan handje toe willen steken. Lijkt je dat leuk? Neem dan 
snel contact op! 
 
Verzoek: graag willen we de coaches/coördinatoren die deze mail hebben 
ontvangen, vragen deze te beantwoorden en de namen van de ouders die op de 
aangegeven data bardienst hebben door te geven. Dan kan het schema in de 
LISA-app worden aangepast. Zo weten ook andere ouders die ingeroosterd 
staan wie nog meer bardienst heeft. Alvast bedankt! 
 
 
Arbitrage 
Al onze wedstrijden worden gefloten door eigen scheidsrechters. Daar mogen 
we trots op zijn! En, wat we ook vaak terug krijgen, is dat er goed wordt 
gefloten door onze scheidsrechters. Top! 
 
Waar nog wel ruimte voor verbetering ligt, is de voorbereiding. Graag willen we 
spelbegeleiders en scheidsrechters dan ook vragen minimaal een kwartier 
voordat de wedstrijd begint aanwezig te zijn. Zo komen we ook op dit vlak goed 
voor de dag.  
 
Allemaal een heel mooi en sportief weekend gewenst! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Het bestuur 
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