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Door Olaf Agterbosch, voorzitter MHV

2020, anders dan anders.
Als we over vele jaren terugkijken op 2020, zal
iedereen zich 2020 herinneren als het ‘Coronajaar’. We hebben allemaal op onze eigen manier
met de gevolgen van de pandemie moeten
omgaan. Voor MHV betekende dat we voor het
eerst sinds WO2 een jaar hadden zonder volledige
competities. Dat hadden we ons een jaar geleden
niet kunnen voorstellen.
Terugkijken op dit jaar doe ik met gemengde
gevoelens. De competities zijn wederom
afgebroken, dat is erg jammer. Zaalhockey ging
helaas niet door. Een aantal leden heeft
daadwerkelijk Corona gehad. Onze senioren
kunnen momenteel helemaal niet hockeyen.
Doordat onze kantine dicht moest hebben we veel
inkomsten gemist. Onze sponsoren hebben het
soms moeilijk door de Corona-maatregelen, zeker
de middenstanders en horecabedrijven onder
hen.
Desondanks zijn er ook lichtpuntjes! Veel
juniorenteams trainen door in de winterstop.
Onze vrijwilligers hebben zich enorm ingezet om
binnen de mogelijkheden toch zoveel mogelijk te
laten doorgaan. De mensen van de
clubhuiscommissie hebben het clubhuis in no-time
aangepast voor afhaal toen we weer even open
mochten. Vrijwel alle sponsoren zijn MHV trouw
gebleven, daar zijn we gelukkig mee. Onze trainers
bleven vol goede moed training geven, soms in
aangepaste vorm. Na een dip in het aantal leden
tegen de zomer zitten we nu weer bijna op het
aantal leden van voor Corona. Het MHV-bestuur is
samen met Stichting Vastgoed MHV doorgegaan
met de voorbereidingen voor de veldvervanging in
2021. De eerste ideeën over de lustrumviering - in
2021 bestaat MHV 90 jaar! - zijn uitgewisseld. We
hadden begin december voor het eerst een online
ALV, die goed verliep met zelfs wat meer
deelnemers dan de afgelopen jaren. Er ging dus
ook veel goed en dat geeft moed voor het nieuwe
jaar.
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Bestuurswisselingen
Er zijn enkele wijzigingen in het MHV bestuur
geweest. Voorzitter Harald Dinkelberg heeft in
januari het stokje overgedragen aan Olaf
Agterbosch. Harald: nogmaals veel dank voor alles
wat je voor MHV hebt gedaan. Haralds naam zal
binnen MHV in één adem genoemd blijven
worden met begrippen als positiviteit en ‘Ik
Moedig Aan’. Gelukkig ben je nog actief voor de
club als coach van MB2!
Harm Bruins Slot is gestopt als TC voorzitter en
bestuurslid Technische Zaken. Harm: dank voor je
inspanningen voor de TC. Een mooie, maar soms
ook lastige taak waarin je regelmatig met veel
verschillende belangen van verschillende mensen
te maken hebt. Harm is a.i. opgevolgd door Eric de
Boer, iemand die zijn sporen eerder al
ruimschoots verdiende binnen de club.
Last but not least: Marlene Hulzebos stopte na
een flink aantal jaren als bestuurslid. Ze was onder
andere secretaris, verantwoordelijk voor de
gastvrouwen/heren en regelde alles rondom het
shirtfonds. Marlene, enorm bedankt voor de vele
uren die je in de loop der jaren in MHV gestopt
hebt. Marlene is als bestuurslid opgevolgd door
Richard Bruins. Richard heeft als bestuurslid de
sponsoring, dus de MHV Business Club in zijn
portefeuille.
Benoemingen
In juni al is Femke Santema benoemd tot MHV
Clubheld als dank voor haar verdiensten voor de
club, onder andere voor het Jeugd Hockeykamp.
Femke is afgelopen zomer met haar gezin naar het
midden des lands verhuist, daarom hebben we de
glazen clubheldbokaal eenmalig tussentijds
uitgereikt. Vlak voor de ALV is Jacky Vos benoemd
tot lid van Verdienste, vanwege zijn bijdragen aan
MHV, zoals bijna 20 jaar keeperstrainer en
materiaalcommissaris. Tot nu toe maakten we
altijd bij de nieuwjaarsbijeenkomst bekend wie
clubonderscheidingen verdiende. Door de
Coronamaatregelen kan de
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nieuwjaarsbijeenkomst van 2021 helaas niet
doorgaan. Dat betekent dat we naast Femke ook 2
nieuwe benoemingen in deze nieuwsbrief bekend
maken:
Het bestuur heeft besloten Marlene Hulzebos, voor
haar vele verdiensten gedurende meerdere jaren,
eerder in dit stuk al genoemd, te benoemen tot
MHV Clubheld! Van harte gefeliciteerd Marlene!
We brengen binnenkort de glazen bokaal naar je
toe.
MHV is niets zonder de vele vrijwilligers die zich
inzetten voor de club. De laatste jaren werd het
traditie elk jaar één van het in het zonnetje te
zetten. Ook dit jaar doen we dat: Gineke
Koopmans is onze nieuwe vrijwilliger van het jaar!
Gineke heeft zich onderscheiden door haar inzet
in de TC, die verder ging dan je normaal zou
mogen verwachten. Toen de TC krap in de
bemensing zat is ze naar voren gestapt en heeft
veel opgepakt en geregeld. Dank Gineke, de
bijbehorende wisselbeker komt binnenkort naar je
toe!

mooi jaar maken! Met een nieuw veld en hopelijk
weer veel hockey en gezelligheid bij MHV.
Wij wensen iedereen een mooi en gezond 2021
toe!
Vriendelijke en sportieve groet, Olaf Agterbosch,
voorzitter MHV
Door Wouter Renkema, penningmeester MHV

Tot slot een woord van dank. Aan de leden: jullie
zíjn de club! Aan de sponsoren en de vrijwilligers,
waaronder onze trainers, coaches, commissie- en
bestuursleden: jullie dragen de club! Door ieders
inbreng en ondersteuning zijn we 2020
doorgekomen. En met ieders inbreng en
ondersteuning gaan we van lustrumjaar 2021 een

Financiën MHV
Als penningmeester kijk ik terug op een bijzonder
jaar. Een jaar waarin niets ging zoals je verwacht,
en waarbij we telkens weer moesten schakelen op
nieuwe actualiteiten. Eerst wel kunnen hockeyen,
daarna niet, en daarna met de nodige
maatregelen. Telkens een nieuwe situatie, die een
hoop vroeg van alle vrijwilligers en die financieel
moeilijk te voorspellen was. Het was financieel
dan ook geen positief jaar. Niet positief omdat het
incasseren van contributie ondanks dat er (te)
weinig gehockeyd kon worden lastig is, ook al
weten we dat dit noodzaak is om de vereniging te
laten bestaan. Niet positief omdat we weten dat
velen die onze vereniging een warm hart toe
dragen, het ook niet makkelijk hebben. Maar
zeker ook niet positief omdat we aan het eind van
het jaar, ondanks alle inspanningen en subsidies,
minder inkomsten hadden dan uitgaven.
Maar met dank aan de inzet van de leden,
vrijwilligers en uiteraard onze sponsoren, die ook
in dit jaar bereid waren om een bijdrage te doen
hebben we het verlies beperkt kunnen houden. En
kunnen we kijken naar het komende jaar!
Komend jaar zal niet veel minder makkelijk zijn,
Corona is nog niet weg. Maar als vereniging staan
we er gezond voor, en kunnen we onze toekomst
blijven vorm geven. Daarbij denken we aan het
nieuwe veld wat er komen moet, en aan het
komende 90-jarig jubileum van MHV.
We hopen dat we op jullie kunnen blijven
rekenen, en we als 1 vereniging de uitdagingen
aan gaan. Dan heb ik er zin in, en kunnen we ons
klaarmaken voor hopelijk een leuk en sportief
hockeyjaar!
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Verder in deze nieuwsbrief
Bijna alles liep dit jaar dus anders. Voor MHV had
dit jaar flinke financiële gevolgen. Wouter
Renkema gaat daar elders in deze nieuwsbrief wat
dieper op in. Eric de Boer beschrijft wat de huidige
situatie betekent voor onze kernactiviteit: hockey.
Richard Bruins benoemt de belangrijkste feiten
met betrekking tot sponsoring en de oprichting
van de MHV Business Club. Namens Stichting
Vastgoed MHV, die ons sportcomplex beheert,
neemt Robert van Büseck ons mee in de
ontwikkelingen naar het nieuwe hoofdveld en de
Crowdfunding actie voor de financiering daarvan.
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Door Eric de Boer, voorzitter TC a.i.

Van de Technische Commissie
We zitten op dit moment midden in de winterstop
en toch wordt er door de jeugd nog voluit
gehockeyd.
Niet op de manier die we graag zouden zien want
eigenlijk zouden we op dit moment in de zaal
moeten spelen
maar het is fantastisch dat er door bijna alle teams
op het veld wordt getraind en dat er onderlinge
wedstrijden georganiseerd worden. Dit is voor de
onderlinge sfeer in de club heel belangrijk en wij
willen jullie allemaal danken voor jullie
enthousiasme. Helaas waren de COVID-19
omstandigheden de reden dat we de
competitie moesten staken maar bij de TC hebben
we toch echt de hoop dat we over een paar
maanden weer het veld op kunnen. Dat geldt
natuurlijk niet alleen voor de jeugd maar ook
zeker voor de Senioren aangezien zij al langer aan
de kant staan.
Ook de trimhockeyers staan te popelen om weer
op de woensdagavond aan de slag te gaan, het is
prachtig om te zien
hoe fanatiek deze groep is. Wellicht worden de
maatregelen volgend jaar iets versoepeld zodat
ook de senioren kunnen trainen zodat iedereen
zich kan voorbereiden op de competitie.
Zoals jullie wellicht weten zijn er net voor het
begin van de winterstop een aantal veranderingen
binnen de TC doorgevoerd. Harm Bruins Slot en
Annemiek Bakker hebben de TC verlaten en zijn
vervangen door Eric de Boer (voorzitter a.i.) en
Jurgen Kramer (Junioren Jongens lijn) . Wij willen
namens de TC Harm en Annemiek heel erg
bedanken voor de vele uren die zij in de club
hebben gestoken en hopen ze nog regelmatig op
de club te zien.
Namens de TC willen we alle trainers, coaches,
leden en ouders van leden een heel mooi 2021
toewensen, wij zijn er in het nieuwe jaar weer om
jullie te ondersteunen en er een mooi seizoen van
te maken.
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Vriendelijke en sportieve groet namens de gehele
TC,
Eric de Boer.
Door Richard Bruins, bestuurslid en MHV Business Club

Business Club Meppeler Hockey Vereniging
2020:
• Het jaar dat de MHV Business Club (BC)
geïntroduceerd is;
• Opvolger van de al bestaande
sponsorcommissie;
• om de binding binnen de sponsorclub verder
te versterken;
• ook met de introductie van de MHV BC
LinkedIn pagina;
• Uitdagende tijden voor veel MHV BC-leden;
• Toch veel support voor onze vereniging
• Alle senioren en junioren in gesponsorde
clubshirts;
• Heren en Dames 1 in wedstrijdpakken en
tassen;
• Dank aan alle business club leden voor hun
bijdrage!
2021:
• Vergroten van de MHV business club;
• Versterken van de onderlinge band;
• Tussen zowel MHC BC-leden;
• als BC-leden en MHV-leden;
• MHV leden en sponsoren gaan samen scoren!
Iedereen een goede jaarwisseling, wij hebben er
zin in om er een mooi en succesvol 2021 van te
maken!
MHV business club
Jos, Gert Wim, Ilona, Robert, Richard
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Door Robert van Büseck namens Stichting Vastgoed MHV

Stichting Vastgoed -> nieuw hoofdveld in 2021!
Ondanks het turbulente jaar 2020 is de beslissing
genomen om het semi-waterveld in 2021 te gaan
vervangen. Een belangrijk moment voor de
toekomst van de club.
Het stichtingsbestuur bezocht diverse velden en
met het verenigingsbestuur is op basis van kosten
en speelkwaliteit een definitieve keuze gemaakt.
Uit een eerste ronde van 4 zijn er nu nog 2
aannemers over waaruit we in januari een keuze
maken.
Belangrijker nog is de financiering. Daarvoor heeft
de club haar leden en netwerk de komende
maanden hard nodig. Samen met Obligatieplan.nl
zetten we een grootschalige en fiscaal
aantrekkelijke Crowdfunding actie op onder de
leden en hun netwerk. Alleen met de opbrengst
van deze actie én extra acquisitie onder huidige en
nieuwe sponsoren kunnen we de aanleg financieel
verantwoord uitvoeren.
In het eerste kwartaal volgt er meer informatie
over de Crowdfunding actie en jouw mogelijke
bijdrage. Heb je er nu al vragen of ideeën over,
neem dan vooral contact op met Henk Keur (0617322757) of Robert van Büseck (06-83522182).

Meppeler Hockey Vereniging (MHV)
Sportpark Koedijkslanden 12
7944 PA Meppel
www.meppelerhv.nl, leden@mepplerhv.nl
T: 0522- 25 62 28

2021, het jaar van een prachtig nieuw veld voor
MHV!
Bestuur MHV 2020-2021
Bovenste rij vlnr:
Olaf Agterbosch, voorzitter; Aja de Boer, secretaris; Wouter
Renkema, penningmeester.
Onderste rij vlnr:
Eric de Boer, Technische Zaken; Richard Bruins, lid/MHV BC.
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