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Van de voorzitter: tijd voor afscheid!
Beste MHV’ers,
Het hockeyseizoen is weer begonnen! Na een
geslaagd jeugdhockeykamp en de competitie
opening is het weer ‘business as usual’. Ook
verder zitten we niet stil. Waar de kranten bol
staan van dagelijks hogere energieprijzen kan
MHV niet achterblijven bij verdere verduurzaming.
Plannen om op korte termijn de lichtmasten te
voorzien van zuinige ledverlichting zijn in een
vergevorderd stadium. Verderop in deze
nieuwsbrief hebben we aandacht voor een nieuwe
wijze van contributie-inning waarbij ClubCollect
ingezet wordt. Door de genoemde gestegen
energiekosten zijn we overigens genoodzaakt de
contributie hieraan aan te passen.
Er is er ook nieuws van de MHV Businessclub.
Vanaf ongeveer eind september worden onze
prachtige, zelfontworpen nieuwe shirts
uitgeleverd! ‘Onze’ eigen Jacky Vos vraagt in deze
nieuwsbrief aandacht voor zijn goede werk in
Oeganda.
Zoals jullie wellicht gemerkt hebben is er
belangrijke vacature bij MHV die nu al een aantal
jaren niet opgevuld is en dat is de vacature voor
wedstrijdsecretaris. Mocht iemand interesse
hebben neem dan contact op met bestuur of TC.
We hebben ook goed nieuws van het
vrijwilligersfront: voor de rol van secretaris
hebben we Bene Perdok bereid gevonden,
welkom in het bestuur Bene!
Deze nieuwsbrief is de laatste waar ik aan
meeschrijf als voorzitter van de vereniging. In de
vorige editie kondigde ik aan te gaan stoppen. Na
14 jaar actief bij MHV waarvan zo’n 8 jaar in het
bestuur is het tijd voor andere gezichten: de
voorzittershamer lever ik in tijdens de ALV van 25
oktober aanstaande. De vraag is op dit moment
nog: aan wie? Ik hoop van harte dat iemand zich
aanmeldt, mocht je interesse hebben en
misschien nog niet goed weten wat het inhoudt:
bel of mail mij of een ander bestuurslid!
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Hockey blijft de mooiste sport die er is, dus af en
toe zal ik mijn gezicht nog wel laten zien bij MHV,
en verder ga ik me bezighouden met het MHVarchief, waar Jaap Zandbergen vorig jaar een
flinke bijdrage aan leverde in de vorm van
allerhande MHV-memorabilia. MHV staat er goed
voor, dat hebben we met z’n allen gedaan. Tot
slot dank ik iedereen met wie ik in de loop der
jaren mocht samenwerken bij MHV, te veel om op
te noemen, maar zeker mijn medecoaches, mede
commissieleden, bestuursleden, trainers,
clubhuiscommissie, bestuursleden St Vastgoed
etc. etc. Het ga jullie allemaal goed!
Olaf Agterbosch, voorzitter MHV

Contributie-inning met ClubCollect
Beste leden,
De afgelopen tijd is het bestuur bezig geweest met
het verbeteren van een belangrijk aspect binnen
de vereniging, namelijk het innen van
contributiegelden. Doorgaans is het innen van
contributie een tijdrovende klus, waar veel
administratie bij komt kijken. Vanaf dit jaar zullen
we dan ook gaan werken met ClubCollect; een
online tool die een aantal stappen van het
factureren automatiseert, waaronder het
versturen van betaalverzoeken, herinneringen, en
het verwerken van betalingen.
Daarnaast biedt ClubCollect ook voordelen voor
jou als lid. Met ClubCollect kun je er namelijk voor
kiezen om in termijnen te betalen, en bepaal je
gemakkelijk zelf op welke datum het geld wordt
afgeschreven. Je krijgt daarnaast een persoonlijke
betaalpagina met een factuuroverzicht, waarin je
bijvoorbeeld zelf je gegevens aan kunt passen of
een vraag kunt stellen aan de penningmeester.
Hoe werkt het precies?
ClubCollect is een online facturatiemodule die
onze vereniging ondersteunt bij het innen van
contributiegelden. Vanaf dit seizoen ontvang je
van ClubCollect een betaalverzoek met een link
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naar jouw persoonlijke betaalpagina per e-mail,
sms of per brief. Op jouw persoonlijke
betaalpagina kies je, afhankelijk van de
instellingen van de vereniging welke
betaalmethoden je gebruikt.
Betaal je het liefst in termijnen? Dan verlopen de
betalingen altijd via automatische incasso of
bankoverschrijving en rekent ClubCollect een
kleine administratieve bijdrage. Je bepaalt zelf op
welke dag de betaling wordt afgeschreven, en
voorafgaand aan iedere afschrijving ontvang je
een aankondiging, zo ben je altijd op de hoogte.
Delen van gegevens
Om de dienstverlening uit te kunnen voeren delen
wij als vereniging enkele persoonsgegevens
met ClubCollect, waaronder je naam, e-mailadres,
woonadres, bankgegevens, telefoonnummer
en het te voltooien betaalbedrag. Je
persoonsgegevens zullen nooit zonder
toestemming worden verspreid of gebruikt voor
commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy
Statement op de website van ClubCollect voor een
exacte beschrijving van de gegevensverwerking.
ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel
in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (EU
2016/679.13-14).
Wij zijn erg blij met deze stap. Als jullie hier vragen
over hebben, kunnen jullie de penningmeester
altijd even benaderen. Ook als er tijdens het
werken met ClubCollect vragen zijn staat de
vereniging hier altijd voor open.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Nieuws van het Shirtfonds
Alle tassen zijn weer uitgedeeld en de eerste
wedstrijden zijn weer gespeeld in de bestaande
clubshirts. Na de voorcompetitie verwachten we
de huidige shirts om te ruilen naar het nieuwe
clubshirt. Deze zijn onderweg en worden eind
september verwacht in Meppel. Meer informatie
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over hoe en wanneer van het omruilen zal nog
volgen per e-mail.

Nieuwe MHV dames/meisjes shirt

Nieuwe MHV heren/jongens shirt

De MHV Business Club bouwt door
We zijn heel bij dat we onze business club weer
met 3 leden hebben kunnen uitbreiden. Baker Tilly
accountants in Zwolle, Bij en Mus kinderkleding
uit Meppel en Veldhuis media. Stuk voor stuk
bedrijven die MHV een warm hart toedragen en
natuurlijk het zakelijke nut zien van de business
club en de leden van MHV. Dus heb je iets nodig
dat deze bedrijven kan aanbieden, denk dan zeker
aan hen. Verder zoeken onze business club leden
met regelmaat jonge enthousiaste medewerkers.
Actueel is de vraag van Domino’s en New York
Pizza. Zoek je een leuke bijbaan, benader dan
zeker even 1 van deze 2 bedrijven.
De komende maanden verwachten we als
business club bestuur ons netwerk verder uit te
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breiden en extra middelen voor de club te
genereren. Volg daarvoor de Nieuwsbrief! Ken jij
een leuk bedrijf dat MHV wil steunen, tip ons, dan
gaan we er achteraan. Alvast onze dank.
Robert van Büseck, Richard Bruins, Ilona van
Leuveren, Gert Wim Blokzijl.

rolstoel van iemand uit een van de spaargroepen.
Dit zal een uitdaging worden. Zie foto.

Help Jacky Helpen!
Beste hockeyvrienden,
Drie jaar geleden alweer was ik voor het eerst in
Oeganda om daar een schoolgebouw op te
knappen. Dat is zeker gelukt dankzij financiële
steun van velen.

Dit jaar gaan wij met 16 personen weer naar de
provincie Otuke om daar hulp te bieden.
Eén groep gaat bij 2 dorpen medische hulp bieden
in samenwerking met lokale dokteren en
vrijwilligers. Per dorp komen er waarschijnlijk 250
tot 300 mensen. Wij scannen
ze op ziektes en proberen ze
te helpen. Malaria en wormen
komen daar veel voor. De
kleine kinderen gaan wij
meteen vaccineren. Alle
medicatie zal daar gekocht
worden.
De andere groep waar mijn
dochter Valerie in zit, gaan naailes geven een
aantal naaisters om ze op een hoger niveau te
krijgen. Door deze educatie kunnen de dames
daar meer producten zelf maken en verkopen, om
zo een bestaan op te bouwen.
Educatie is de kracht voor een betere toekomst!
Ikzelf ga daar meewerken bij het medische team
en meewerken aan het opknappen van een
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Als je weet wilt weten over de spaargroepen kijk
dan op www.otuke.nl.

Verder gaan we nog een sportdag organiseren
met 10 spaargroepen. Een spaargroep bestaan uit
30 personen. Dat zal een groot feest worden,
omdat men zoiets nog nooit meegemaakt hebben.
Natuurlijk gaan we onder andere zaklopen en
koekhappen. Ik ben erg blij om deze mensen daar
te kunnen helpen, maar kan nog financiële hulp
gebruiken om dit te kunnen realiseren.
Als je wilt doneren kan dat via
https://otuke.nl/uganda-reis-2022/jackyvos1 of
scan de QR-code elders op deze pagina.
Met vriendelijke groet, Jacky Vos

Agenda:
Save the Date: ALV 25 Oktober 2022 – locatie
clubhuis MHV- aanvang 20.00 – inloop – 19.45

Rabo Club Support.
Ben je lid bij de Rabobank en heb jij al gestemd op
MHV bij de RABO-clubsupport actie? Deze actie
kan MHV middelen opleveren voor bijvoorbeeld
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het verbeteren en verduurzamen van de
accommodatie. Klik hier om je stem uit te
brengen: https://www.raboclubsupport.nl/meppel-staphorststeenwijkerland/stemmen?zoekterm=Meppel

Bestuur MHV 2022-2023 tot de ALV, van links naar rechts,
van boven naar onderen:
Olaf Agterbosch, voorzitter; Bene Perdok, secretaris; Arend
Jonker, penningmeester; Gineke Koopmans, technische zaken;
Wouter Renkema, lid; Richard Bruins, MHV Business Club
(secretaris en PR/Communicatie: vacature. Interesse? Mail
naar bestuur@meppelerhv.nl)
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