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Van de voorzitter:  
 
Vanavond alweer kerstavond, de tijd vliegt. Het 
jaar 2022 is bijna voorbij; een jaar met meerdere 
gezichten. Het begin met een winter zonder 
zaalhockey, waarin we gelukkig wel op het veld 
hebben kunnen trainen.  
 
Een voorjaar waarbij alles een beetje onwennig 
leek. En een herfst waarin alles weer als vanouds 
lijkt; iedereen kan weer trainen, wedstrijden 
spelen, komen kijken langs het veld en weer 
deelnemen aan alle andere leuke activiteiten bij 
MHV. 
 
En die draad willen we verder oppakken, onze 
activiteitencommissie is goed op dreef. Heb je zelf 
een leuk idee? Of wil je wat organiseren? Laat het 
ons weten! Voor 14 januari hebben we de 
nieuwjaarsborrel op de agenda staan, en voor 14 
februari het après ski feest! 
 
In deze nieuwsbrief een korte update van diverse 
activiteiten. Daarnaast hebben we als bestuur 
afscheid genomen van gezamenlijk zeker 100 jaar 
clubervaring. En we besteden in deze tijd ook 
graag aandacht aan de mogelijkheden om sport 
betaalbaar te houden. 
 
Tot slot wil ik nog alle leden bedanken voor het 
efficiënt omgaan met energie op de club. 
Veldverlichting zo snel mogelijk weer uit, en 
kritisch omgaan met verlichting en verwarming. 
We merken dat iedereen er mee bezig is, 
waardoor de stijgende energierekening binnen de 
perken blijft. Heel erg bedankt, laten we dit 
vasthouden! 
 
Voor nu wens ik u, namens het bestuur van MHV, 
hele fijne kerstdagen, en alvast een gelukkig en 
voorspoedig 2023! 
 
Wouter Renkema, tijdelijk Voorzitter MHV 
 

Kampioenen bij de MHV! 
 

Spelplezier staat voorop bij de MHV, maar.......het 
is toch ook echt wel lekker om wedstrijden te 
winnen:). 
 
Door een aantal MHV teams werden zoveel 
wedstrijden gewonnen dat ze kampioen werden in 
hun competitie. 
In de voorcompetitie werden de jongens van JO-
16-1 en JO-141 kampioen. In de najaarscompetitie 
wist het meiden team van MO12-1 in de laatste 
wedstrijd kampioen te worden door op doelsaldo! 
Deze teams zijn op 3 december in het zonnetje 
gezet tijdens de huldiging in het clubhuis. Een 
mooie medaille en wat lekkers voor het hele 
team. 
 
Alle teams nogmaals van harte gefeliciteerd en 
supergoed gedaan! 

 
 
Hoe houden we hockey bereikbaar voor 
iedereen 
 
In deze tijd wordt bijna alles duurder. Energie, 
boodschappen en helaas ook het sporten. 
Ondanks alles ontkomen wij ook niet aan de 
stijgende kosten, die we dit jaar voor een deel 
hebben meegenomen in de contributie. 
 
Wel willen we sporten graag bereikbaar houden 
voor iedereen. De tijd dat hockey een elitaire 
sport is hebben we gelukkig lang achter ons 
gehouden, wij willen graag een club voor iedereen 
zijn, waar iedereen zicht welkom voelt. En die 
voor iedereen bereikbaar is. 
 
Binnen de gemeente Meppel zijn er diverse 
mogelijkheden om, ook als u daar zelf de 
financiële middelen niet voor heeft, toch te 
kunnen sporten; 
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1. Fonds deelname Maatschappelijke activiteiten 
www.meppel.nl/fdma 
postbus@meppel.nl 
 
2. Kindsupport Meppel 
www.kindsupportmeppel.nl 
 
3. Jeugdfonds Sport & Cultuur 
www.jeugdfondssportencultuur.nl 
 
U kunt deze instellingen uiteraard zelf benaderen 
voor de mogelijkheden die ze bieden. Mocht u 
ergens alsnog vragen over hebben, schroom dan 
niet om contact met mij op te nemen; 
wouterrenkema@meppelerhv.nl. En bedenk 
hierbij ook dat u zeker niet de eerste en ook niet 
de enige bent die hiervan gebruikt maakt.  
 

 
SENSATION WHITE PARTY 
 
Op zaterdag 26 november was het zover! Het 
eerste feest na de zomer voor de jeugd MO JO 14 
& 16 jaar De activiteitencommissie was druk met 
de voorbereidingen om alles aan te kleden in het 
wit. De drankjes en lekkers stonden klaar en de 
DJ’s stonden achter hun DJ Booth.  
 
De opkomst had beter gekund maar het plezier 
was er niet minder om. Er werd volop gedanst en 
ook voor het zingen van een liedje waren ze niet 
bang. De ouderwetse stoelendans zorgde voor 
veel fanatieke jongens en limbo dansen bleken ze 
ook te kunnen. Er waren 3 zeer enthousiaste Dj’s 
die alles uit de kast hebben gehaald. We hopen op 
een betere opkomst de volgende keer en kijken 
dan ook naar een meer passende datum…..maar 
het was voor zeker herhaling vatbaar.   
Zien we je de volgende keer?? 
 
De activiteitencommissie 
 

 

Save the date! 11 feb het après ski feest 
van MHV! 
 
Voor alle senioren-leden en hun introducees 
organiseert de activiteitencommissie van MHV 
een feest op 11 februari 2023! Het feest zal het 
thema apres ski hebben en zal plaatsvinden in het 
clubhuis van MHV. De bierpullen worden uit de 
kast gehaald en de skibrillen mogen op. Tickets 
kopen kan nog steeds via: 
https://forms.gle/FuWVxZAQnf8Xt1x89 ! Tot 10 
januari geldt de speciale Early bird actie waardoor 
een ticket 5,- euro kost (inclusief een winterse 
verassing van de club). Wacht niet te snel want 
op=op. 
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Afscheid vrijwilligers MHV 
 
In de afgelopen tijd hebben we van een aantal 
vrijwilligers afscheid genomen. Een aantal daarvan 
die allen vele jaren actief zijn geweest voor MHV 
hebben we daarvoor bedankt middels een diner 
samen met het bestuur.  
 

 
 
Samen zat er meer dan 100 jaar 
vrijwilligerservaring aan tafel. 
 
Olaf Agterbosch, Aja de Boer, Eric de Boer, Harald 
Dinkelberg, Jan Wiebo Faber, Linda Dijkstra, 
Mathilde van Dam en Erik Rous: nogmaals 
hartelijk dank voor jullie inzet! 
 
Bene Perdok, Secretaris. MHV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fijne kerstdagen en een gelukkig 2023! 

 
 
 
 
 Bestuur MHV 2022-2023:  

Gineke Koopmans, Technische Zaken 
Bene Perdok, Secretaris   
Arend Jonker, Penningmeester  
Richard Bruins, MHV Business Club 
Wouter Renkema, tijdelijk Voorzitter 
 
Zin om ook uw steentje bij te dragen? We hebben diverse 
vacatures voor vrijwilligers. Mail naar 
bestuur@meppelerhv.nl) 


