Beste leden en ouders,
Afgelopen week is met de eerste trainingen het nieuwe seizoen weer
gestart! Aankomend weekend worden de eerste wedstrijden gespeeld
en in het weekend van 11 en 12 september starten alle teams weer. Op
naar een mooi hockeyseizoen!!
Operation Clean Sweep

Om het nieuwe seizoen met een fris clubhuis en een net terrein te
beginnen, heeft een aantal leden, kinderen en ouders flink de handen
uit de mouwen gestoken. En om iedereen tussendoor een energy boost
te geven, werd de gedane arbeid beloond met koffie en appeltaart met
slagroom!
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Een greep uit de resultaten van Operation Clean Sweep:
• de keuken en het voorraadhok zijn weer helemaal aan kant;
• de ramen aan de binnen- en buitenkant zijn gelapt;
• de heg is weer keurig in model;
• de nieuwe Volvo doeken zijn opgehangen;
• het trainershok is weer spic en span;
• de reclameborden zijn schoongemaakt;
• de mooie nieuwe kussens, gemaakt door Helene Kloosterboer,
sieren nu de bank;
• de overkapping is weer alg- en bladvrij.
Daarnaast is op veler verzoek een Donald Duck hoekje gemaakt met
een doos vol Donald Duckjes. Veel leesplezier alvast!
Tot slot wordt het hekwerk tussen het clubhuis en het terrein van
Scouting Dalfsen binnenkort samen aangepakt.
Waterkwaliteit in orde
Elk jaar aan het begin van het seizoen wordt de kwaliteit van het water
van de douches in de kleedkamers gecontroleerd. Ook dit jaar is het
water onder de loep genomen. Dat was dit maal extra belangrijk omdat
de douches lang niet gebruikt zijn. Goed nieuws: de waterkwaliteit is
tiptop in orde!
Communicatie, LISA beheer en web beheer
Vanaf heden is Bas Sesink (coach van M6E3 en speler van Veteranen A)
aan het team toegevoegd. Bas, met een achtergrond in onder andere
marketing & communicatie, gaat het bestuur ondersteunen in de
communicatie en het beheren van LISA en de website.
Wedstrijdtenue ruilen op woensdag 1 september

MHC Dalfsen heeft een eigen systeem voor wedstrijdkleding. Aangezien
het alweer een tijd geleden is dat er wedstrijden zijn gespeeld, kan het
zo zijn dat het wedstrijdtenue niet meer helemaal past. Daarom
organiseert de kledingcommissie aanstaande woensdag 1 september
tussen 19.00 uur en 20.00 uur voor ieder competitie spelend lid een
ruilavond in het clubhuis. Neem dan s.v.p. ook je oude tenue gewassen
mee.
Ook als je nog geen tenue hebt, maar wel competitie gaat spelen, dan
ben je van harte welkom om jouw nieuwe broek/rok en shirt op te
halen! Meer informatie over de MHC Dalfsen wedstrijdkleding vind je
op de website.

De Grote Clubactie gaat weer van start
Op zaterdag 18 september start de Grote Clubactie weer! Ook dit jaar is
Lotte Niens de coördinator van deze mooie actie bij MHC Dalfsen. Elk
lid krijgt binnenkort een boekje met loten. Ook dit jaar hopen we op
een grote opbrengst!
Vacatures
Nu de club weer volop in bedrijf is en het aantal leden blijft groeien, zijn
we op zoek naar versterking. Om alle wedstrijden en trainingen
optimaal te faciliteren en de bar te bemannen en te bevoorraden,
zoeken we nieuwe leden voor de Arbitragecommissie, de Barcommissie
en de Zaalcommissie en een inkoper voor de bar.
Arbitragecommissie
De Arbitragecommissie doet drie dingen:
1. Zorgen voor een wedstrijdindeling zodat er voor elke wedstrijd
2 scheidsrechters zijn. Dit vraagt 3 keer per jaar LISA vullen en
1 keer per week mailen zodat de scheidsrechters over de juiste
info beschikken. Bij wijzigingen geven de scheidsrechters dit
zelf door aan de Arbitragecommissie;
2. Opleiden van nieuwe scheidsrechters. Tegenwoordig gaat dit
online dus je hoeft zelf geen cursus te geven of examens af te
nemen. 1 keer per jaar selecteert de Arbitragecommissie
kandidaten door in de LISA na te gaan wie ouder dan 16 is en
nog geen scheidsrechters kaart heeft;
3. Begeleiden van jonge scheidsrechters op zaterdagochtend
tijdens het fluiten van hun wedstrijden. Om jonge
scheidsrechters te helpen en de Arbitragecommissie te
ontlasten, worden ze indien mogelijk gekoppeld aan een
ervaren scheidsrechter.
Voor de Arbitragecommissie zoeken we 2 mensen. Heb je zin om deze
commissie te versterken of wil je graag extra informatie, neem dan
contact op via arbitrage@mhcdalfsen.nl.
Barcommissie

Vóór de wedstrijd een lekker kopje koffie of thee en na de wedstrijd
een lekker hapje en drankje? Daarvoor moet je aan de bar zijn!
Om iedereen van iets lekkers te voorzien, zijn we voor de
Barcommissie, die nu uit 5 enthousiaste barhoofden bestaat, op zoek
naar minimaal 3 extra mensen die op gezette tijden als eerste
aanspreekpunt een ochtend of middag de bardienst willen coördineren.
Samen met ouders en leden die bardienst hebben dus als team. De
eerste keer/keren zorgen we voor iemand met de nodige ervaring
achter de bar zodat je er rustig in kunt komen en je eventuele vragen
direct kunt stellen.

Daarnaast zoeken we een inkoper voor de bar. Met ongeveer een half
uurtje per 2 weken vergt deze rol weinig tijd. Als inkoper controleer je
de voorraden, doe je bestellingen en onderhoud je contact met de
Barcommissie over eventuele aanvullende wensen.
Heb je zin om de bar te bemannen, de inkoop te verzorgen of heb je
vooraf vragen, neem dan gerust contact op via
barcommissie@mhcdalfsen.nl.
Zaalcommissie
In de winter spelen we in de zaal. Enerzijds vanwege het weer,
anderzijds omdat het spelen in de zaal heel goed is voor de techniek.
Om het zaalseizoen in goede banen te leiden, zoeken we 2 mensen die
in december, januari en februari:
1. het aanspreekpunt zijn voor de Trefkoele waar we een zaal
huren;
2. een schema voor zaalwachten maken en indien nodig af en toe
de zaalwachten assisteren;
3. samen met de Technische Commissie een infoavond voor de
coaches en trainers en een infoavond over de spelregels in de
zaal organiseren;
4. een teamindeling en een wedstrijdschema maken;
5. een trainingsschema voor de zaal maken.
Lijkt het je leuk het zaalseizoen in teamverband te coördineren, neem
dan contact op met de Technische Commissie via
technischecommissie@mhcdalfsen.nl.
Corona en MHC Dalfsen
We zijn blij dat we weer mogen hockeyen en hopen dat we dit seizoen
zonder coronaonderbrekingen kunnen trainen en spelen.
We hanteren zoveel mogelijk de coronarichtlijnen van de KNHB en het
RIVM. Tegelijkertijd doen we een beroep op ieders
verantwoordelijkheid als het gaat om de basisregels zoals 1,5 meter
afstand houden in het clubhuis en als publiek langs het veld, hygiëne en
thuis blijven als je klachten of corona hebt of in contact bent geweest
met een coronapatiënt. Als we ons daar allemaal aan houden, kunnen
we er samen een mooi seizoen van maken. Nog even zonder
evenementen en toernooien maar wel met mooie wedstrijden en
goede trainingen. Je vindt de meest recente coronamaatregelen op de
site.
Sportieve groet!
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