
MHV BRANDbrief      
Zonder onze leden geen veld, zonder veld geen hockey! 

MHV bestaat dit jaar 90 jaar! Tijd voor een feestje! Zo begonnen we de nieuwsbrief van april. We willen dat 

feest combineren met de officiële opening van ons nieuwe veld. Maar: helaas is een nieuw veld niet gratis. 

Daarom hebben we via alle beschikbare kanalen -website, sociale media, nieuwsbrieven etc.- geprobeerd alle 

MHV’ers en hun omgeving betrokken te maken bij de financiering van het nieuwe veld. Tot nu toe hebben we 

ongeveer €40.000,= van de benodigde €100.000,= opgehaald. Daarnaast organiseert een groeiend aantal teams 

een actie om geld op te halen voor het nieuwe veld. Dat is natuurlijk geweldig! Echter…. 

die €40.000 is nog niet genoeg! 

We hebben nog €60.000,= te gaan om het nieuwe veld aan te leggen. Waarom moest dat ook al weer? 

- Het huidige veld is bijna 15 jaar oud, het loopt op zijn eind; 

- We krijgen het NIET meer goedgekeurd voor officiële wedstrijden; 

- Uiteraard is er ook afschrijving geweest, ‘gespaard’, voor een nieuw veld, dat dekt de huidige kosten van 

een nieuw veld helaas niet volledig; 

- Een nieuw veld kost zo’n €300.000,=. We hebben hiervoor nu nog ongeveer €100.000,= nodig, het 

bedrag dat te weinig gespaard is; 

- Kunnen we dat niet anders financieren? Jazeker. Daardoor gaan de exploitatiekosten van ons veld 

echter omhoog met aanzienlijke contributieverhoging als gevolg; 

- Een forse contributieverhoging maakt hockeyen minder aantrekkelijk; 

Daarom doen we op iedereen die MHV een warm hart toedraagt een dringend beroep: help de club aan een 

nieuw veld! Dat kan op 2 manieren: 

- Een gift, lening of combinatie daarvan aan de club in de vorm van een obligatie. Bij een van de 

obligatievormen een keurig rendement, wie wil dat niet? Die lening gaat via een bewezen platform en is 

gegarandeerd door borgstellingen van Gemeente en Stichting waarborgfonds Sport. 

- Een gift die je direct via ons crowdfundingplatform kan doen en kan betalen via IDEAL. 

100.000 € lenen via obligatiefonds bespaart MHV 36.000 € 

en jij loopt geen risico! 

Vele andere clubs gingen ons voor en hebben soms tonnen opgehaald. Om het nog makkelijker te maken 

hebben we ook een ‘papieren’ inschrijfformulier! Zie ommezijde. 

Olaf Agterbosch    Henk Keur 

Voorzitter MHV     Voorzitter Stichting Vastgoed MHV 

Jullie willen toch ook dat jij of jullie kinderen hockeyen op 

een goed veld? 



Inschrijfformulier MHV Obligatieplan 

 

Zonder onze leden geen veld, zonder veld geen hockey 

Ja, ik doe mee en leen geld aan MHV! 
Door middel van ondertekening van deze inschrijving geef ik toestemming aan het bestuur van MHV om mijn inschrijving 

aan te melden op het obligatieplan platform (www.obligatieplan.nl/meppelerhv). Hier vindt u ook alle informatie over het 

obligatieplan. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. Op de website is uw aanmelding zichtbaar. Deze 

aanmelding is nog niet bindend Na inroeping van de inschrijvingen (zomer 2021) ontvangt u bevestiging en een verzoek tot 

volstorting van de obligatie. Na volstorting is de obligatie bindend.  

Ik kies voor onderstaande obligatie(s) (het bedrag per obligatie is vast) 

Obligatiesoort Aantal    Bedrag per obligatie  Totaalbedrag 

  Clubliefde  ______         X     €    500,-    € __________ 

  0.0 Obligatie ______        X    € 1.000,-    €  __________ 

  Rendement  ______         X   €  2.500,-    €  __________ 

 

Naam:    _____________________________________________________________ 

Adres:    _____________________________________________________________ 

Postcode / Woonplaats:  _____________________________________________________________ 

Tel. nummer:   _____________________________________________________________ 

e-mail:    _____________________________________________________________ 

Ik wens WEL / GEEN naamsvermelding op de obligatieplan site (doorstrepen wat niet gewenst is) 

Handtekening:   _____________________________________________________________ 

 
Mail of app een foto van dit formulier naar voorzitter@meppelerhv.nl / 06-53335050  

Schrijf in vóór 15 juni 2021. 
 
Wilt u liever eenmalig een gift overmaken? Dat kan via www.crowdfundingvoorclubs.nl/meppelerhv  
Heeft u vragen, bel of mail gerust met Robert van Büseck, 06-83522182 / r.vanbuseck@olijslager.nl  
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