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WOORDJE VAN DE VOORZITTERS
Beste leden van MHCV,
Zo startten we in november 2008 als voorzitters van MHCV en
constateren we nu, dat het hockeyseizoen al weer voorbij is.
Echter achter de schermen wordt heel hard gewerkt om de start
van het volgende seizoen, in goede banen te leiden. Elftallen
moeten samengesteld worden en ingeschreven in de verschillende
competities, van de KNHB. Trainers en coaches worden benaderd
en gevraagd te blijven. Alle commissies moeten voorzien worden
van voldoende mensen. Wij hebben er vertrouwen in, dat ons dit
als club weer gaat lukken. Maar toch willen wij een beroep doen
op een ieder die zijn steentje wil bijdragen, aan het succes van
onze club voor de toekomst. Kom naar de ALV op 10 juli en luister
wat alle commissies het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en
wat de plannen voor volgend jaar zijn. Er moet nog veel gebeuren
op korte, middel- en lange termijn. Van verlichting, nieuw veld,
toekomstige clubgebouw tot het opzetten van een business club.
Genoeg uitdaging voor een ieder die hier een uitdaging in ziet. Niet
voor niets was de titel van onze presentatie in november:
“SAMEN AMBITIEUS VOORUIT”
Graag heffen wij met u samen het glas tijdens de ALV van 10 juli,
ter afsluiting van het seizoen en op een mooie start van het
nieuwe seizoen.
Bas Buitendijk en Paul Looman
Voorzitters MHCV

DE TRAINER
Trainer van de maand is Bert van Meijel, 55 jaar, getrouwd en
vader van een dochter. Hij werkt als leraar in het basisonderwijs
en is gespecialiseerd in lichamelijke oefening en hockey.

Bert heeft 17 seizoenen gespeeld voor Heren Eén van MHCV. Als
trainer heeft hij gewerkt bij Venray (D1/H1), Bergen, Blerick,
Tegelen, Weert, Geldrop en Basko. Ook is hij medewerker van een
Duitse hockeywebsite.
Vanaf komend seizoen zal Bert opnieuw Heren Eén gaan trainen
en coachen. Daarnaast zal hij als hoofdtrainer begeleiding bieden
aan alle hockeytrainers van hockeyclub Venray.
“Het enthousiasme bij de commissies in de vereniging is erg
groot”, aldus Bert. “Heren Eén gaat 4e klasse spelen, er is weer een
Dames Eén, het clubhuis is opgeknapt en er komt verlichting op
het 2e veld. Daarnaast zijn de commissies onder leiding van
voorzitters Paul en Bas erg enthousiast.”
Bert heeft een duidelijke boodschap voor alle leden:
“Laten we allemaal meegaan in dit enthousiasme om onze club tot
grote hoogten te laten stijgen”.

PICTURE THIS!
SPONSOR VAN DE MAAND
Avydo is een bedrijf dat gespecialiseerd is in belastingadviezen en
accountancy. Het hoofdkantoor is gevestigd op Keizersveld 87 te
Venray. Het bedrijf levert diensten van hoge kwaliteit tegen een
betaalbare prijs. Avydo profileert zich met het begrip ‘daadkracht’,
iets dat bij hockey ook zijn vruchten af kan werken.
Bij MHCV sponsort Avydo al twee jaar Heren Eén, waarin twee
mooie kampioenschappen werden behaald. Meer informatie over
de eerste MHCV-sponsor van de maand is te vinden op
www.avydo.nl.

Op zaterdag 13 juni speelden enkele leden en oud-leden van onze
club op een kwalificatietoernooi voor het NK Beachhockey. Helaas
bereikten zij niet het hoofdtoernooi.
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Bestuursvergadering
Jeugdclinic door Heren Eén
Algemene ledenvergadering
Women’s Champions Trophy (Sydney)
Vergadering Sponsorcommissie

WOORDJE VAN DE REDACTIE
Deze nieuwsbrief zal iedere maand gemaild worden naar alle leden
en sponsors van MHCV. De redactie is voor vragen, foto’s of
suggesties te bereiken op mhcvnieuwsbrief@live.nl.

Op zaterdag 4 juli organiseert Heren Eén een clinic voor
jeugdleden. Vanwege een toetsenweek bij het Raayland College
zal de jongste jeugd t/m de D-elftallen centraal staan. In totaal
hebben 80 jeugdleden zich aangemeld, wat een fantastisch aantal
is. Ondertussen staat op www.mhcv.nl het programma. Mochten
deelnemers vragen hebben, dan kan er gemaild worden naar
mhcvjeugdclinic@live.nl. Namens de organisatie tot zaterdag!

SEIZOEN 2009-2010
De KNHB heeft het voorlopig speelschema bekend gemaakt. Op 29
augustus starten alle trainingen. Heren Eén traint overigens de
gehele zomer. Op 9 september is er een bijeenkomst voor coaches
in het clubhuis. Zaterdag 12 september is er een openingstoernooi
voor de Jongste Jeugd. De zondag erna start de seniorencompetitie. Voor jeugdteams start de competitie op zaterdag 19
september. Hopelijk wordt het een sportief en succesvol seizoen.
Voor meer informatie kijk binnenkort op www.mhcv.nl.

