Beste leden en ouders,
Na de herfstvakantie een kort nieuwsbericht over het inleveren van de
lotenboekjes voor de Grote Clubactie, werkzaamheden aan het hek aan de
linkerkant van het clubhuis aanstaande zaterdag 30 oktober, de Vul de Kas
actie van Jumbo Kamphuis en de spelregelavond voor begeleiders van onze Fen E-teams aanstaande donderdag 4 november om 20:00 uur.

Donderdag 4 november: speciale spelregelavond F- en E-teams
In de nieuwsbrief van week 38 stelden we voor om
(groot)ouders van de jongste jeugd (F- en E-teams)
de wedstrijden van hun (klein)kind(eren) te laten
begeleiden om zo voor voldoende begeleiding op de
velden te zorgen.
Op basis van de eerste aanmeldingen, waarvoor
nogmaals dank, organiseert de Technische
Commissie een spelregelavond voor (groot)ouders
van de jongste jeugd op donderdagavond 4
november om 20:00 uur in het clubhuis.
Lijkt het je ook leuk om wedstrijden van je (klein)kind(eren) te begeleiden?
Stuur dan een berichtje naar arbitrage@mhcdalfsen.nl en kom naar de
spelregelavond!

Werkzaamheden bij het clubhuis op zaterdagochtend 30 oktober

Aanstaande zaterdagochtend 30 oktober gaat ons onderhoudsteam samen
met de Scouting Dalfsen aan de slag met het hek links naast het clubhuis. Het
hek wordt verplaatst om het weer goed sluitend te krijgen. De werkzaamheden
starten tussen 8:00 en 9:00 uur. De ingang aan de linkerkant van het clubhuis
kan aanstaande zaterdag daarom enige tijd niet gebruikt worden. Het poortje
aan de rechterkant is gewoon open. Alvast dank voor jullie begrip!

Hoofdsponsors MHC
Dalfsen

Inleveren lotenboekjes Grote Clubactie
Nu de Grote Clubactie op zijn eind loopt,
willen we graag iedereen vragen zijn
lotenboekjes in te leveren. In het clubhuis
staan 2 dozen waar je de boekjes in kunt
leggen. Op vrijdag 29 oktober, op dinsdag 2
november en op vrijdag 5 november staan
de dozen onder de overkapping. Op de
andere dagen staan de dozen in het clubhuis
wanneer het open is. Zaterdag 6 november is
de laatste inleverdag dus lever je boekje op
tijd in. Alvast bedankt!

Vul de kas van MHC Dalfsen!
Nog een mooie actie! Om sportverenigingen een steuntje in de rug te geven, is
Jumbo de actie ‘Vul de kas” gestart. Vanaf 20 oktober tot en met 14 december
2021 ontvangen klanten bij Jumbo Kamphuis bij elke € 10,- aan boodschappen
een unieke code die € 0,10 vertegenwoordigt. Deze code kan uiteraard ook
worden toegekend aan MHC Dalfsen en wel via de website van Vul de Kas.
Ook kun je de coupons in leveren in box 32 in de winkel van Jumbo Kamphuis
aan de Wilhelminastraat 18 in Dalfsen. Help jij MHC Dalfsen ook een handje?
Alvast bedankt!
Hartelijke groeten en veel (speel)plezier tijdens de voortzetting van het
hockeyseizoen!
Het bestuur
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