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Nieuwsbrief MHV, november 2018 

   

 

 

 

 

 

Algemene ledenvergadering 

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

op maandag 29 oktober heeft het bestuur 

verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en 

de financiën. Maar er was meer. Een kahootquiz testte 

de kennis van de aanwezigen. Manon Bruins was met 

afstand de beste MHV-kenner. Jan Roelof Meeuwes  

was blij verrast toen hij in het zonnetje werd gezet en tot 

lid van verdienste werd gekroond.  

Gefeliciteerd Jan Roelof!  

 

Er werd ingestemd met de herbenoeming van 

Harald Dinkelberg (voorzitter); 

Nienke Feenstra (vicevoorzitter); 

Marlene Hulzebos (secretaris) en de benoeming van 

Wouter Renkema (penningmeester); 

Paul Gerard (algemeen lid) en 

Aja de Boer (PR & Communicatie) 

Olaf Agterbosch blijft bestuurslid voor de technische 

commissie. 

Binnenkort wordt het verslag van de algemene 

ledenvergadering op de website geplaatst. 

Sinterklaasfeest                                            

Op 28 november is het 

feest op MHV. Tijdens de 

training van de jongste 

jeugd komt Sinterklaas 

een kijkje nemen. 

 

Meppeler Hockey Vereniging 

(MHV) 

Sportpark Koedijkslanden 12 

7944 PA Meppel 

www.meppelerhv.nl, 

leden@mepplerhv.nl   

T: 0522- 25 62 28 

Agenda 

9 november 

Silver Cup: 

Meppel H1–Westerduiven H1 

aanvang: 20.30 uur 

28 november 

Sinterklaasfeest 

5 januari 

Nieuwjaarsreceptie 

 

Update Chocoladeletteractie 

 

Al 500 letters verkocht. Super!! 

 

 

Het bestuur nam afscheid van  

penningmeester Marc Dubbeldam 

en Iris Maes. Iris was verantwoordelijk 

voor PR & Communicatie.  

Marc en Iris, bedankt voor jullie inzet! 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.eensgezindheid-halfweg.com/wp-content/uploads/sinterklaas1-450x450.jpg&imgrefurl=http://www.eensgezindheid-halfweg.com/hij-komt-hij-komt-sinterklaas-intocht-2015-zwanenburg-halfweg/&docid=WWfqSN5-u5HXwM&tbnid=cqgJj_wk4-Vl5M:&vet=10ahUKEwi1r4n4i7PeAhXIKewKHaDlAy8QMwhpKB4wHg..i&w=450&h=450&hl=nl&bih=860&biw=1536&q=sinterklaas&ved=0ahUKEwi1r4n4i7PeAhXIKewKHaDlAy8QMwhpKB4wHg&iact=mrc&uact=8
http://www.meppelerhv.nl/
mailto:leden@mepplerhv.nl
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Ken je LISA al?  

Sinds deze zomer is LISA hard aan het werk voor onze club zodat wij 
kunnen doen wat wij graag willen, namelijk lekker hockeyen. Als lid 

kun je je coaches en trainers laten weten wanneer je aanwezig 

bent. Je coach ziet in één oogopslag of het team compleet is. Ook 
kan hij/zij met hulp van LISA eenvoudig rijschema’s maken. Je 

trainer kan eenvoudig trainingen voorbereiden omdat hij/zij weet 
wie er aanwezig is. Bovendien zorgt LISA ervoor dat hockeypraktijk 

makkelijk toegankelijk is. In hockeypraktijk bereidt je trainer jouw 

training voor.  

Als lid kun je gemakkelijk je gegevens checken zodat je nooit meer 

informatie hoeft te missen. Bovendien zorgt LISA ervoor dat je snel 

op de hoogte bent voor alle voor jou relevante informatie.  

Wist je trouwens dat LISA ook onze penningmeester en de 

ledenadministratie helpt? Zij zijn ten minste 50% minder tijd kwijt aan 

hun taken. Kortom, toffe griet, die LISA.  

Je kunt de LISA-app vinden in de appstore. Mocht je nog meer van 

haar willen weten? Neem dan contact op met Nienke Feenstra-

Tjaarda. 

 

Silver Cup: ronde 3 voor Heren 1 

Na winst op Winschoten (4-3) en Roden (9-3!) spelen de heren van 
ons eerste elftal op vrijdagavond 9 november tegen 3de klasser 

Westerduiven. Dat wordt een spannende pot! En daar kunnen de 

heren wel wat aanmoediging bij gebruiken! De wedstrijd begint 

om 20.30 uur. Iedereen is van harte welkom! 
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Vacature! 

We zijn op zoek naar een 
materiaalcommissaris. 

 

Wie vindt het leuk om te 
inventariseren welke 

hockeymaterialen er zijn, wat 

er eventueel moet worden 
gekocht en te bepalen hoe 

deze materialen naar de 

trainers en teams verdeeld 
worden?  

 

Interesse? Neem dan contact 
op met TC of bestuur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Super 

 

 

 

 

Van Technische commissie  

In de zomer hebben we afscheid genomen van Jan Roelof 
Meeuwes, Arjan Slag en Pamela Bonenberg. Zij hebben zich 

bijzonder ingespannen voor de club. We vinden het als TC dan 

ook mooi dat het bestuur onlangs besloot Jan Roelof lid van 
verdienste te maken. Ook hebben we de overeenkomst met 

hoofdtrainer Maarten Salverda verlengd en uitgebreid. 

Maarten manifesteert zich nu nog meer als hoofdtrainer, is 
meer aanwezig op de club en volgt meer wedstrijden. 

Belangrijk is dat hij meer aandacht krijgt voor en geeft aan 

ondersteuning van onze trainers.  
In de zomer is de TC uitgebreid met Mathilde van Dam 

(lijncoördinator meisjes D-C), Margarete de Jong 

(lijncoördinator Jongste Jeugd) en Bram Alter 
(wedstrijdsecretaris zaterdag). Wij zijn blij dat zij als vrijwilliger 

hun nek hebben uitgestoken! Voor de zomer waren we klaar 
met teamindelingen en het initiële trainingsschema. We 

hebben relatief weinig commentaar op teamindeling gehad, 

maar wel enkele opmerkingen meegekregen waar we in de 
toekomst ons voordeel mee gaan doen als club. In september 

is de nieuwe trainerscursus gestart o.l.v. Sietske Geerards, 

waardoor we wederom 9 nieuwe gediplomeerde 
jeugdtrainers erbij hebben. HockeyPraktijk -ondersteuningsapp 

voor trainers en coaches is- nu helemaal uitgerold, we met alle 

jeugdtrainers overeenkomsten gesloten waarin staat wat zij 
van de club kunnen verwachten en wat de club van hen 

verwacht. 

Een opsomming  van belangrijke aandachtspunten voor de 
rest van dit seizoen: 

• Basistechniek MHV-spelers willen we nadrukkelijk verbeteren. 

Focus ligt hierbij op de (jongste) jeugd; 

• Uitvoering van HockeyPraktijk verder gestalte geven, met 

name nieuwe trainers en coaches ermee leren werken; 

• Door goed gebruik HockeyPraktijk en LISA -zie elders in 

deze nieuwsbrief- meer transparantie voor selecties 

• Het structureel verbeteren van de trainingsaanpak en 

discipline trainers. Dit moet in dit seizoen leiden tot 

effectievere training; aanzet hiertoe is gegeven tijdens 

de laatste trainersbijeenkomst; 

• Tussentijdse toetsing van ons Technisch beleidskader. 

Wat gaat goed, wat kan beter en wat heeft 

aanpassing nodig; 

• Betere ondersteuning door beter en nieuw materiaal 

bijv. Videotoren, mits de club financiën dit toelaat; 

• Aandacht blijven vragen voor ledenwerving; dit loopt 

al, maar we willen graag met namen nog meer jongste 

jeugdleden, zij zijn de toekomst van de club; 

• Streven naar 3  Dames- en 3 Heren seniorenteams. Dus 

een Dames 1, Dames 2 en Dames A (veteranen), Heren 

1, Heren 2 en Heren A, inclusief adequate coaching! 

Namens de TC, Olaf Agterbosch, voorzitter. 
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    Grote Clubactie 

Er zijn al veel loten verkocht maar er kunnen er nog altijd meer 

bij. Tot 11 november kan het nog: loten verkopen voor de 

Grote Clubactie. Per verkocht lot is € 2,40 voor de club! 

Er staat een doos op de bar in het clubhuis waar de boekjes in 

ingeleverd mogen worden.  

Oproep! 

De jeugdcommissie 

organiseert veel activiteiten 

voor onze jeugdspelers en 

kan daarbij 

alle hulp gebruiken.  

Beschik je over een flinke 

dosis enthousiasme? 

Dan zijn wij op zoek naar 

jou! 

Meer weten?  

Neem contact op met  

Harald Dinkelberg 

harald@dinkelberg.nl  

06 51 80 24 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super 
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