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Van de voorzitter: DRINGEND 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT!! 
 
In de vorige nieuwsbrief meldde ik trots te zijn op 
onze club. Dat ben ik nog steeds en niet in de 
laatste plaats op onze vrijwilligers. Er is met de 
vrijwilligers echter één probleem: we hebben er 
te weinig! Gineke Koopmans gaat namens het 
bestuur en de TC verderop in de nieuwsbrief in 
een hartenkreet in op het tekort aan vrijwilligers 
in de TC. De TC draait al een hele tijd met 
onderbezetting. Als dat zo blijft kunnen we helaas 
komende winter géén zaalcompetitie aanbieden.  
Een vereniging als MHV kan alleen voortbestaan 
bij voldoende vrijwilligers!  
Gelukkig hebben we ook wat goed nieuws op dit 
vlak: Arend Jonkers heeft zich bereid getoond het 
penningmeesterschap van Wouter Renkema over 
te nemen. Welkom aan boord Arend! 
Toch kan ook het bestuur versterking gebruiken. 
We hebben dringend behoefte aan een 
bestuurslid PR en Communicatie, een secretaris 
een algemeen bestuurslid en daarnaast een 
nieuwe voorzitter. Ik heb namelijk na bijna 14 jaar 
als MHV-vrijwilliger (als resp. teamcoach, TC lid, 
TC-voorzitter, bestuurslid technische zaken, lid 
jubileumcommissie, vicevoorzitter en voorzitter) 
besloten later dit jaar te stoppen als voorzitter en 
dus als vrijwilliger bij MHV. Mijn hockeyende 
kinderen vliegen uit en ik ben naar een andere 
gemeente verhuisd. Het waren 14 mooie jaren, 
tijd voor een nieuw gezicht! Of beter: tijd voor 
nieuwe gezichten! 
De komende tijd besteden we regelmatig 
aandacht aan onze vacatures via meerdere 
kanalen. Interesse in een vrijwilligersrol? Neem 
gerust contact met mij op via 
voorzitter@meppelerhv.nl 
Verder in deze nieuwsbrief besteden we ook 
aandacht voor ons nieuwe wedstrijdshirt, ons 
nieuwe ballenkanon en het Pinkstertoernooi met 
het verlate jubileumfeest. 
 
Olaf Agterbosch, Voorzitter MHV 

 

Pinkstertoernooi en jubileumfeest! 
 
Van de jubileumcommissie hadden jullie nog een 
feestavond tegoed als nabrander op het jubileum 
weekend. 
Tijdens ons overleg om deze feestavond te 
organiseren bleek al gauw dat er veel energie in 
de commissie was om het groter aan te pakken: 
Een Pinkstertoernooi mét een jubileumfeest. 
Overdag hockeyen voor jong en oud, kinderen en 
ouders, oud-leden en vrienden, aansluitend eten 
en met een knallend feest, inclusief DJ, deze dag 
afsluiten. De jongste deelnemer is op dit moment 
6 jaar en de oudste 68. We hebben er veel zin in! 
  
De jubileumcommissie 
Barbara, Manon, Bert-Jan, Jasper, Olaf, Albert, 
Richard 
  

  

 
Trainen met “Kanonskogels”! 
 
Sinds april is MHV een heus ballenkanon rijker. Hij 
stond al een tijdje op het verlanglijstje van onze 
keeperstrainer Jacky Vos en eindelijk is hij op de 
club. Het BOLA ballenkanon kan met een enorme 

mailto:voorzitter@meppelerhv.nl


MHV Nieuwsbrief                
mei 2022 

Nieuwsbrief van de Meppeler Hockey Vereniging 2 

precisie ballen afvuren met een snelheid tot wel 
140km/u.  

 
Dat is ongeveer gelijk aan de slag van een 
professionele hockeyspeler. De machine, die bijna 
3.000 euro kost en geproduceerd is in de UK, 
hebben we kunnen aanschaffen dankzij een 
donatie vanuit Rabo Club Support en een potje 
dat er nog was vanuit de Grote Club Actie. We zijn 
er super zuinig op, dus alleen onder de leiding van 
Jacky zal hij worden ingezet. Kom gerust eens naar 
de keeperstrainingen om dit unieke apparaat in 
actie te zijn. Of misschien wil jij ook wel een keer 
een balletje stoppen? 
 
Namens de MHV Business Club, 
Robert van Büseck 

 
 
 

Nieuw Wedstrijdshirt! 
We zijn eruit! Vanaf komend seizoen krijgt de 
MHV een compleet nieuw wedstrijdshirt. Ook 
hebben we een compleet nieuw sponsorcollectief 
bereid gevonden om zich voor 5 jaar aan de club 
en het shirt te verbinden. De laatste hand wordt 
gelegd aan het eerste shirt die we begin juni 
tijdens een speciale bijeenkomst zullen onthullen! 
  

Namens de MHV Business Club, 
Richard Bruins 
 

Van de TC: VRIJWILLIGERS GEZOCHT!  
 
We hebben er inmiddels gelukkig weer echte 
competitiewedstrijden opzitten en we kunnen 
weer heerlijk in het clubhuis terecht voor de 
nodige versnaperingen. Erg fijn na bijna twee jaar 
met corona-maatregelen! Verder zijn we alweer 
druk bezig met de teamindelingen voor het 
volgende seizoen. Alles lijkt nu weer op rolletjes te 
lopen.  
Nu zult u denken hoezo “lijkt” alles nu weer op 
rolletjes te lopen? Nou dat heeft te maken met 
het tekort aan vrijwilligers. Op dit moment zijn 
we binnen de Technische Commissie nog op zoek 
naar: 

- Een zaalcommissie (bestaande uit 

ongeveer 3 personen) 

- Twee coördinatoren (seniorenlijn en 

selectieteams), 

- en een secretaris; 

Daarnaast is er nog een andere belangrijke 
vacature die nu al een aantal jaren niet opgevuld 
is en dat is de vacature voor wedstrijdsecretaris.  
Ondanks het vrijwilligerstekort hebben we in de 
afgelopen periode als Technische Commissie veel 
zaken door kunnen laten gaan, zonder dat de 
leden iets gemerkt hebben. Helaas zijn we door 
het vrijwilligerstekort nauwelijks toegekomen aan 
zaken die voor de langere termijn belangrijk zijn, 
bijvoorbeeld aan het bijwerken van het Technisch 
Beleidskader. Daarnaast zou ons thuisfront het 
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ook fijn vinden als we ons een keer iets minder 
met hockey bezig zouden kunnen houden.  We 
willen daarom graag in deze nieuwsbrief (net als 
in de ledenvergadering) een oproep doen aan 
jullie allen om je aan te melden voor een taak 
binnen de Technische Commissie of een andere 
taak binnen de vereniging. We hebben al veel 
mensen gevraagd, maar niemand lijkt tijd te 
hebben om zich als vrijwilliger aan te melden voor 
de club. Ook horen we nogal eens terug dat men 
geen verstand heeft van hockey. Gelukkig is dit 
voor het wedstrijdsecretariaat, de secretaris en 
de zaalcommissie helemaal niet nodig! Voor deze 
taken is het veel belangrijker dat je 
organisatorisch een beetje handig bent.  
Voor nu hebben we als Technische Commissie 
voor komend seizoen een drastisch besluit 
genomen met betrekking tot het zaalhockey. 
Omdat dit een organisatorische taak is voor 
ongeveer drie personen die we niet hebben, 
hebben we besloten om komend seizoen niet deel 
te nemen aan de zaalcompetitie als er zich geen 
vrijwilligers aanmelden voor deze zaalcommissie.  
Daarnaast zouden we het als Technische 
Commissie heel fijn vinden als zich na bijna 3 jaar 
(!!) vrijwilligers melden om het 
wedstrijdsecretariaat te bemensen. Bij gebrek 
aan vrijwilligers die het wedstrijdsecretariaat 
bemensen wordt dit er uit nood nog even naast 
gedaan. We willen immers allemaal competitie 
spelen en dat kan alleen als er een 
wedstijdsecretariaat is, die bijvoorbeeld de 
planning van de wedstrijden doet en de 
communicatie als er een wedstrijd afgelast wordt. 
Omdat we als vereniging steeds groter worden is 
dit er niet meer even bij te doen en wordt het 
noodzakelijk dat zich vrijwilligers gaan melden 
voor deze taak.   
We rekenen erop dat jullie, leden en ouders van 
leden, onze oproep ter harte nemen en gaan 
nadenken wat jullie kunnen betekenen voor onze 
club! Het zou jammer zijn als we niet meer 
kunnen zaalhockeyen en we de Technische 
Hockeyzaken niet meer de aandacht kunnen 

geven die ze verdienen. Meer weten over deze 
vacatures? Mail naar bestuur@meppelerhv.nl en 
let op de socials. 
 
Namens de TC, 
Gineke Koopmans, Voorzitter 
 
 

 
 
 Bestuur MHV 2021-2022, vanaf rechtsboven met de klok mee: 

Gineke Koopmans, Technische Zaken; Wouter Renkema, 
Penningmeester; Richard Bruins, MHV Business Club; Olaf 
Agterbosch, Voorzitter 
 
(secretaris en PR/Communicatie: vacature. Interesse? Mail 
naar bestuur@meppelerhv.nl) 
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