Beste leden en ouders,
Na de eerste schermutselingen
afgelopen weekend waarbij
Veteranen A met 0-0 gelijkspeelde
en Veteranen B met 8-0 won, is de
competitie dit weekend voor alle
teams weer begonnen. Voor
sommige teams even wennen met
een aantal veranderingen zoals
een nieuwe samen- en opstelling,
andere regels, een groter veld en
bijvoorbeeld een keeper bij de Eteams. Voor iedereen zal het vast
snel weer als normaal voelen en
lekker lopen. Op naar een
succesvolle en vooral ook leuke
competitie!

De Grote Clubactie
Zaterdag 18 september start de Grote Clubactie waaraan MHC Dalfsen
uiteraard ook meedoet. En natuurlijk willen we ook dit jaar zoveel
mogelijk loten verkopen. Daarnaast kun je als verkoper leuke prijzen
winnen. Dit jaar is ons doel een mooie nieuwe geluidsinstallatie voor
toernooien, feestjes en andere clubactiviteiten. Houden we geld over,
dan investeren we het in onderhoudsmateriaal voor het clubhuis en het
terrein. Want wat netjes is, moet netjes blijven.

Hoofdsponsors MHC
Dalfsen

De lotenverkoop start voor alle clubs op 18 september dus niet eerder.
Zo heeft iedereen gelijke kansen om zoveel mogelijk loten te verkopen.
Verkoopboekje met QR-code
Onze jongere jeugdleden (Benjamins tot en met de C-teams) mogen via
het welbekende verkoopboekje loten gaan verkopen. Op het boekje
staat dit jaar een persoonlijke QR-code en de naam van elk afzonderlijk
lid en zijn/haar team. Zo kunnen kopers ook met hun telefoon of tablet
een lot kopen door de code op de voorkant van het verkoopboekje te
scannen. Lekker makkelijk! Hoe dit werkt, zie je in dit instructiefilmpje.
Oudere (jeugd)leden
Ook voor de A- en B-teams er een boekje met persoonlijke QR-code,
naam en team. Zo kunnen zij simpel en snel online loten verkopen. En
door hun eigen QR-code te scannen en te delen via WhatsApp en social
media kunnen zij eenvoudig loten aan familie, vrienden en andere
bekenden verkopen.
Seniorenteams
De senioren kunnen letterlijk een duit in het zakje doen door één of
meerdere Superloten te (ver)kopen. Met een Superlot ter waarde van
€ 150,- (ver)koop je 50 loten in één keer. Dit is dus direct € 120,- voor
de clubkas, want 80% van de opbrengst gaat direct naar onze eigen
club. Een Superlot van MHC Dalfsen (ver)kopen voor je eigen team of
bijvoorbeeld aan je werkgever? Klik dan hier!

LET OP: aanstaande dinsdag 14 september tussen 17:30 en 18:00 uur
staat de doos met teamenveloppen met daarin de boekjes en een brief
met toelichting in het clubhuis. Dan kunnen de coaches de envelop
voor hun team ophalen en vervolgens de boekjes op naam met brief
uitdelen. Aanstaande zaterdag de 18e staat de doos met
enveloppen vanaf 7:30 uur onder de overkapping.
Alvast heel veel succes en vooral plezier met de verkoop en bij voorbaat
hartelijk dank voor je inzet!
Zit je kind in de groeispurt? Dit moet je weten.
Wat is nou de groeispurt en wanneer komen kinderen in deze fase?
Zorgt de groeispurt voor meer blessures? Voor ouders en
trainers/coaches van opgroeiende kinderen beantwoordt de KNHB de 5
belangrijkste vragen over de groeispurt. Meer weten? Je leest het op de
website van de KNHB.

Speciaal voor studenten: Deloitte Students Hockey Trophy en MHC
Dalfsen studententarief
Gratis mixed studentenhockeytoernooi bij SV Kampong!

Vrijdag 15 oktober is het zover! Dan organiseert Deloitte weer de
Deloitte Students Hockey Trophy. Dit gratis mixed
studentenhockeytoernooi wordt gehouden bij hoofdklasse club SV
Kampong in Utrecht. Het programma start met voorronden en aan het
eind van de dag wordt de finale gespeeld. De dag wordt volledig
verzorgt met een afsluitende borrel en barbecue. Wil je met een eigen
mixed 11x11 of mixed 6x6 team meedoen, meld je dan hier aan.
MHC Dalfsen studententarief
Studeren kost het nodige geld. Om onze studerende leden de kans te
bieden studeren en hockeyen te (kunnen blijven) combineren, hanteert
MHC Dalfsen een speciaal studententarief. Dit tarief bedraagt € 18,50 in
plaats van € 29,50 per maand en geldt voor voltijds MBO/HBO/WO
studenten in de leeftijd tussen 17 en 26 jaar met een geldige
collegekaart. Meer informatie en de voorwaarden vind je op de
website.
Funkey: goed leren bewegen en hockeyen voor 4- en 5-jarigen
Hockey is er voor iedereen, van jong tot oud, dus ook voor de
allerkleinsten! Om 4- en 5-jarige kinderen alvast op een leuke en
natuurlijke manier kennis te laten maken met sport en vooral met
hockey, is er Funkey. Bij Funkey gaat het om spelenderwijs goed leren
bewegen: leren is Fun, bewegen is Key 😉!
Naast het Funkey lesprogramma dat
ook MHC Dalfsen aanbiedt, heeft de
KNHB het (digitale) voorleesboekje
‘Stockey wil op hockey’ gemaakt. Dit
voorleesboekje is speciaal ontwikkeld
om ouders en jonge kinderen bewust
te maken van het belang van een
goede en brede motorische basis.
Stockey moet natuurlijk eerst goed
leren bewegen voordat hij kan
hockeyen.
Bovendien zorgt het boekje voor nog meer enthousiasme over
Funkey én de hockeysport. Je kunt het boekje aanvragen via de KNHB.
Wil je je kind opgeven voor Funkey bij onze club, ga dan naar de
website voor informatie over het lidmaatschap en het
inschrijfformulier.

Vacatures

Dit weekend zijn weer de nodige wedstrijden gefloten en bardiensten
gedraaid. Daar zijn we blij mee! Om iedereen fijn te kunnen laten
spelen en trainen en te voorzien van lekkere hapjes en drankjes, zoeken
we een inkoper voor de bar en nieuwe leden voor de
Arbitragecommissie, de Barcommissie en de Zaalcommissie:
• Voor de Arbitragecommissie zoeken we 2 mensen. Wil je deze
commissie graag komen versterken of wens je aanvullende
informatie, neem dan contact op via arbitrage@mhcdalfsen.nl.
• Heb je zin om de bar te bemannen of de inkoop te verzorgen,
neem dan contact op via barcommissie@mhcdalfsen.nl.
• Lijkt het je leuk het zaalseizoen in teamverband te coördineren,
neem dan contact op met de Technische Commissie via
technischecommissie@mhcdalfsen.nl.
We hopen snel nieuwe commissieleden en een inkoper te mogen
begroeten!
Voor nu weer een mooie en sportieve week gewenst!
Hartelijke groeten!
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