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Lustrum commissie 
MHV bestaat dit jaar 90 jaar! Tijd voor een feestje! 
We gaan er vanuit dat we komend zomer wat 
meer vrijheid hebben om dit met alle leden te 
kunnen vieren. Dit gaan we samen met de officiële 
opening van het nieuwe hoofdveld het laatste 
weekend van augustus vieren. Hou het weekend 
van 28 en 29 augustus dus vast vrij in de agenda! 
Het bestuur zet zich hiervoor uiteraard in maar 
krijgt daarbij graag versterking van 8 tot 10 andere 
leden/ouders van leden om hier een daverend 
feest van te maken! Belangstelling en al zin in de 
voorpret tijdens de voorbereidingen? Mail naar 
lustrum@meppelerhv.nl! 
 
Heeft jouw team al een actie opgestart voor het 
nieuwe veld? 
Kijk eens naar onze initiatieven met Obligatieplan 
en Crowdfunding voor ons nieuwe veld op: 
https://www.meppelerhv.nl/site/default.asp?Opti
on=51&Nieuws=151 
 

 

 
 

Koffie te koop! 
Sinds begin vorig jaar hebben we binnen het 
clubhuis een nieuw koffieapparaat. Super 
natuurlijk, alleen hebben we daar door Covid nog 
weinig plezier van gehad. Samen met de 
leverancier CoffeeClick hebben we daarom een 
leuke actie; koop een kilo MHV koffiebonen en 
ondersteun de club! Het betreft eerste klas 
Arabica bonen, die we ook in het clubhuis 
gebruiken. De opbrengst van deze actie komt 
100% ten goede aan de verening. De koffiebonen 
kosten  € 15,- per kilo. Mail je bestelling met je 
adres naar penningmeester@meppelerhv.nl en 
we brengen de bonen bij u thuis! 
 
Daarnaast kunt u deze koffie ook gebruiken op 
kantoor. Ook daarvoor heeft CoffeeClick een leuke 
aanbieding. Klik op de bijgevoegde CoffeeClick 
leaflet (laatste pagina) voor meer informatie. 
 
Incasso vierde termijn 
Komende week wordt de vierde termijn van het 
lidmaatschap geïncasseerd. We zijn enorm blij dat 
de leden trouw zijn gebleven aan de vereniging en 
de contributie volledig betaald hebben. We 
beseffen ons ook dat, vooral voor de senioren, het 
wel een zure periode was; wel betalen maar een 
hele tijd niet kunnen trainen. Daarom hebben we, 
met het oog op de huidige mogelijkheden en 
middelen, besloten de senioren in ieder geval        
€ 25,- korting te geven op de vierde termijn. Zoals 
we eerder aangaven zullen wij aan het eind van 
dit seizoen de balans opmaken, en kijken in 
hoeverre we deze groep verder nog tegemoet 
kunnen komen. 
 
Parkeren en snel rijden 
Als één van de verenigingen op ons sportcomplex, 
krijgen we geregeld klachten over het parkeren 
langs de weg en de gereden snelheid op deze weg. 
Deze combinatie is erg gevaarlijk. Daarom 
nogmaals het  dringende verzoek beiden niet te 
doen.  
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De groenstrook langs de weg is géén 
parkeerplaats. Dus: parkeren op de verharde 
parkeerplaatsen langs de weg (die zijn er echt wel 
genoeg!). Op de weg naar onze velden mag u 
maximaal 30 km/h rijden. Zo houden we het voor 
u, uw kinderen en ons allemaal veilig en plezierig! 
 
Opzeggen voor 1 mei 
Mocht u, ondanks alle leuke activiteiten die er aan 
zitten te komen, het lidmaatschap toch willen 
beëindigen, doe dit dan voor 1 mei. Indien de 
opzegging niet voor 1 mei binnen is, gaan we er 
vanuit dat u een jaar lang lid blijft van onze 
gezellige vereniging.

 

Meppeler Hockey Vereniging (MHV) 

Sportpark Koedijkslanden 12 

7944 PA Meppel 

www.meppelerhv.nl, leden@meppelerhv.nl   

T: 0522- 25 62 28 

 

 

 
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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