Beste leden en ouders,
Ook deze week is er weer veel nieuws te melden. Zo is er nieuws over het
bestuur, lees je een update over de Grote Clubactie, organiseert de
Halloweencommissie een spooktocht, speelt Heren 1 een oefenwedstrijd op
hoog niveau en zijn al 2 vacatures ingevuld. Veel leesplezier!
MHC Dalfsen volop in ontwikkeling – Bestuursnieuws
Onze mooie hockeyclub is uitstekend door de coronaperiode gekomen. Er
wordt weer volop gehockeyd en de eerste wedstrijden van de nieuwe
competitie laten goede sportieve resultaten zien. Ook groeit het aantal leden
de laatste maanden continue, van Benjamins en E-teams tot Senioren.
Daarmee is MHC Dalfsen in een nieuwe fase terecht gekomen. Een fase die
vraagt om een krachtig bestuur.
Cesar Blaauwgeers heeft onlangs kenbaar gemaakt na ruim vijf actieve jaren bij
MHC Dalfsen, als TC-lid en als voorzitter, zijn bestuursactiviteiten te stoppen
voor een betere werk-privé balans. Na een gesprek met het bestuur en actieve
kaderleden heeft Eva van Aarle interesse getoond om Cesar als voorzitter op te
volgen. Voor veel leden en ouders is Eva een bekend gezicht op de hockeyclub.
De geboren Dalfsenaar heeft als lid van de Technische Commissie (TC), en de
Jongste Jeugd Commissie in het bijzonder, de afgelopen jaren waardevolle
ervaring opgedaan met het ‘reilen en zeilen’ van MHC Dalfsen. “Het is een
bijzondere eer en een mooie uitdaging om onze club de komende jaren verder
uit te bouwen”, aldus een enthousiaste Eva die dagelijks als leidinggevende en
ondernemer in het onderwijs werkzaam is. Met twee hockeyende kinderen,
een hockeyende man en als trimmer op de woensdagavond is ze vaak op de
club te vinden. Gezien haar ervaring, persoonlijkheid en enthousiasme heeft
het bestuur veel vertrouwen in Eva als nieuwe voorzitter.
Daarnaast bestond al langere tijd de wens om het bestuur uit te breiden met
een TC-lid en een algemeen bestuurslid. En daar wordt nu invulling aan
gegeven!
Esther Lindeboom, moeder van twee hockeyende kinderen en een fanatieke
trimmer op de woensdagavond, is voor veel leden en ouders een vertrouwde
verschijning op de hockeyclub vanuit haar rol in de Jongste Jeugd Commissie.
Esther is werkzaam in het Isala ziekenhuis in Zwolle en heeft samen met Eva de
afgelopen jaren op een geweldige wijze invulling gegeven aan de Jongste Jeugd
Commissie als onderdeel van de TC. Voor de verdere ontwikkeling van MHC
Dalfsen is het van groot belang om ‘het TC geluid’ in het bestuur te laten
doorklinken en daarom is het fijn dat Esther de wens heeft uitgesproken om
tot het bestuur toe te willen treden.
Bas Sesink, coach van M6E3 waarin zijn dochter Elise speelt en speler bij
Veteranen A, heeft onlangs de communicatieactiviteiten van de vereniging
opgepakt en heeft te kennen gegeven als algemeen bestuurslid graag het
bestuur te willen versterken. Met zijn ervaring als business proces manager bij
Eurosafe Solutions heeft hij veel organisatorische kennis in huis en in
combinatie met zijn tomeloze energie en ondernemerschap is Bas een
welkome aanvulling op het bestuur van onze hockeyvereniging.
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Na gesprekken over het voorzitterschap van Eva, heeft Maaike Sesink, vrouw
van Bas en moeder van Elise uit M6E3, aangegeven dat ze graag samen met
Esther invulling wil geven aan Jongste Jeugdcommissie. Zo is de continuïteit
van deze belangrijke commissie gewaarborgd.
De komende periode wordt Maaike ‘ingewerkt’ als lid van de Jongste Jeugd
Commissie en worden Eva, Esther en Bas actief betrokken bij
bestuursaangelegenheden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22
november aanstaande wil het bestuur de genoemde bestuurswijzigingen
effectueren. Met de aangekondigde wijzigingen denkt het huidige bestuur de
juiste stap te zetten voor de verdere ontwikkeling van de club.

Afgelopen zaterdag 18 september is de Grote Clubactie van start gegaan. De
eerste klap blijkt weer een daalder waard te zijn! De tussenstand van de online
verkoop en de online gemelde verkochte loten in het boekje staat al op 392
loten ter waarde van € 1.176,-! Maar liefst €940,80 gaat naar de clubkas voor
die mooie nieuwe geluidsinstallatie. Een fantastische start! Op naar de
€ 1.500,- met nog minimaal 233 loten te gaan!
Teamtussenstand
Team M6E3 staat op basis van de online verkopen en gemelde verkopen aan
kop in de race voor die overheerlijke MHC Dalfsen taart! Welk team haalt de
meiden van M6E3 in?

Realistische tussenstanden
Als je op je eigen online verkooppagina ook het aantal verkochte loten uit je
verkoopboekje invult, is dit ook zichtbaar in de tussenstand. Zo kunnen we
continue zien hoeveel loten we totaal verkocht hebben en zo de tussenstand
blijven delen.
Hoe je dat doet?
1. Scan je persoonlijke QR-code op de
voorkant van je boekje en klik op ‘Mijn stand’
(rechtsboven op je online verkooppagina);
3. Vul je inlogcode in (deze staat op de QRcode sticker op je boekje) en vul het aantal
verkochte papieren loten in bij
‘Verkoopboekje’.
Superloten
Naast de 391 reguliere loten is er ook al 1
Superlot verkocht! Veteranen A is de trotse
eigenaar van dit Superlot ter waarde van €
150,-. Doet ook hier een goed voorbeeld goed
volgen? Verkoop dan met een Superlot 50
reguliere loten in één keer aan je eigen team
of bijvoorbeeld aan je werkgever. Klik hier
voor de Superlot verkooppagina.
Veel succes en vooral plezier met de verkoop en hartelijk dank voor je inzet!

Fluiten bij MHC Dalfsen
Ben je een lid van een hockeyclub, dan is het heel leuk als de wedstrijd van je
kind of team wordt geleid door een goede scheidsrechter. Zeker bij jonge
kinderen is het prettig als wordt uitgelegd waarom er wordt gefloten en wat ze
dan moeten doen. Een snelle sport als hockey wordt voor hen nog leuker als zij
sneller op beslissingen kunnen reageren.
MHC Dalfsen bestaat uit veel jeugdleden en jongvolwassenen. Maar liefst 65%
van alle leden valt in deze 2 categorieën. Om alle wedstrijden te leiden,
roostert de Arbitrage Commissie ook jeugdleden in. Dat doen we zo veel
mogelijk met een ervaren scheidsrechter ernaast. Soms loopt dit spaak, omdat
veel oudere jeugdleden en jongvolwassenen (bij)banen op zaterdag hebben.
Een mogelijke oplossing is dat (groot)ouders van de jongste jeugd (F- en Eteams) de wedstrijden van hun (klein)kind(eren) begeleiden. De Arbitrage
Commissie biedt ouders van de jongste jeugd, en uiteraard ook ouders van de
oudere jeugd, dan ook graag de mogelijkheid om tijdens twee avonden kennis
van de spelregels op te doen en de vaardigheden te leren om wedstrijden van
de jongste jeugd te begeleiden.
Als ouder sla je zo twee vliegen in één klap: je ziet je (klein)kind spelen én je
helpt de club om alle wedstrijden op een goede manier te begeleiden.
Lijkt het je leuk om wedstrijden van je (klein)kind(eren) te begeleiden? Stuur
dan een berichtje met je naam en data van voorkeur naar
arbitrage@mhcdalfsen.nl.
Oefenwedstrijd Heren 1 tegen Heren 4 van HC Zwolle (eerste klasse)
Vrijdag 1 oktober om 20:30 uur speelt Heren 1 een oefenwedstrijd tegen
Heren 4 van HC Zwolle. Dit Zwolse team speelt in de eerste klasse en is dus een
tegenstander van formaat. Zin in een spannende pot hockey? Kom dan
volgende week vrijdag Heren 1 aanmoedigen!
Bardiensten en Ouderlijk Toezicht op de website
Op de website zijn de ingevulde bardiensten en toezichtmomenten nu
zichtbaar. Helaas niet onder ‘Taken’ in de LISA app aangezien dit technisch niet
mogelijk blijkt te zijn. Het overzicht op de website is te vinden onder het item
‘Barschema’. Het Ouderlijk Toezicht op de vrijdagen is onder de noemer
‘Zaalleiding’ opgenomen.
MHC Dalfsen rookvrij
Onze hockeyclub is een sportieve en sociale
ontmoetingsplaats. Naast plezier en gezelligheid
draagt hockeyen bij aan een gezonde leefstijl, een
passend gewicht en minder stress. Bij sporten en
bewegen hoort uiteraard ook een gezonde
sportomgeving dus ook een rookvrij sportterrein.
Daarom heeft MHC Dalfsen enige tijd geleden een
rookbeleid ingevoerd en is ons terrein rookvrij zoals
ook met borden aangeven.
Goed voorbeeld doet goed volgen! Het afgelopen jaar is wederom een stijging
te zien in het aantal hockeyclubs dat een rookbeleid voert. Ten opzichte van
september 2020 zijn nog eens 35 hockeyverenigingen (gedeeltelijk) rookvrij
geworden. Landelijk heeft nu 79% van alle hockeyverenigingen een rookbeleid.
Meer dan de helft van deze verenigingen is volledig rookvrij (56%). Dit is een
toename van 14% ten opzichte van vorig jaar.

Halloween
Save the date!!
Halloween Spooktocht op
zaterdag 23 oktober!!

Ben jij D-, C- of B-speler/-speelster en niet bang in het donker? Save the date!
Op zaterdag 23 oktober wordt het weer ouderwets griezelen aan de Gerner Es.
Dan organiseert de Halloweencommissie van MHC Dalfsen samen met FC
Dalfsen een spannende spooktocht voor beide verenigingen.
De spelregels:
• Maximaal 6 deelnemers per groep, waarvan maximaal 2 introducées;
• Deelname kost € 5 per persoon;
• De D-jeugd moet een ouder als begeleider hebben;
• GEEN zaklampen en mobiele telefoons toegestaan. Mobiele telefoons
moeten van te voren in worden geleverd.
Wij zoeken naast begeleidende ouders voor de D-jeugd ook aanvullende acts
voor de spooktocht. Ben je een angstaanjagende ouder of een eng senior lid
met snode plannen, stuur dan je griezel CV naar halloween@mhcdalfsen.nl.
Zin in een avondje sidderen en bibberen? Meld je dan snel aan via
halloween@mhcdalfsen.nl!
Nadere details volgen vanuit The Lord of Darkness namens de
Halloweencommissie (Marcel & Caroline Slootweg en Bouke Brinkman)
Update vacatures
Goed nieuws op het vacaturefront! Dirk Agterhof, de vader van Iris uit MixD1,
heeft aangegeven graag onderdeel te willen uitmaken van de Zaalcommissie.
Daar zijn we heel blij mee! We zoeken nog een tweede lid voor de
Zaalcommissie.
Naast de toezegging van Dirk voor de Zaalcommissie, heeft Boudewijn
Colenbrander zich gemeld als de nieuwe inkoper voor de bar. Heel fijn dat de
aanvulling van de barvoorraad nu letterlijk en figuurlijk in kannen en kruiken is!
Lijkt het je leuk om samen met Dirk de zaalactiviteiten te coördineren, neem
dan contact op via technischecommissie@mhcdalfsen.nl. Naast voor de
Zaalcommissie zoeken we ook voor de Barcommissie en de Arbitragecommissie nog versterking. Wil je je inzetten voor één van deze 2 commissies,
stuur dan een mailtje naar barcommissie@mhcdalfsen.nl respectievelijk
arbitrage@mhcdalfsen.nl.
Tot slot, de nieuwe coronamaatregelen die per 25 september 2021 gelden,
vind je op de website.
Voor nu een mooi en sportief weekend gewenst!
Hartelijke groeten!
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