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Van de voorzitter:  
 
En we leven al weer eind februari. De tijd vliegt 
voorbij, 2023 is al weer volop bezig. Het 
zaalseizoen loopt al bijna op zijn eind, en over 3 
weken staan we meer met z’n allen aan het veld. 
 
Allereerst wil ik alle vrijwilligers en trainers 
bedanken die een bijdrage hebben geleverd de 
afgelopen maanden in de zaal. In de nieuwsbrief 
treffen jullie een kort verslag; een speciale dank 
aan Marnix en Annemiek voor hun inzet! 
 
Daarnaast willen we nog beter en completer 
communiceren met onze leden. Ook dat hebben 
we verderop verder uitgeschreven. De start is 
gemaakt! 
 
Tot slot wil ik u een fijne voorjaarsvakantie 
wensen, en hopelijk tot snel bij MHV! 
 
Wouter Renkema, tijdelijk Voorzitter MHV 
 

Zaalhockey seizoen 2022-2023 
 

Hierbij een berichtje van uw kersverse 
zaalcommissie. Wij hebben sinds dit seizoen deze 
taak opgepakt; zaalhockey dreigde niet 
aangeboden te worden op MHV omdat er geen 
vrijwilligers voor deze commissie waren en dat 
kan natuurlijk niet! Het prachtige zaalhockey is 
een leerzaam spelletje doordat er (bij MHV) een 
hele duidelijke tactiek gespeeld wordt en de 
spelers technisch enorm uitgedaagd worden. Je 
mag niet slaan, de bal moet laag blijven en de 
gladde ondergrond straft ieder stopfoutje 
genadeloos af. Verder gaat het spel nog veel 
sneller dan op het veld en moeten spelers nog 
sneller leren denken en spelen. 
 
Op 6 december heeft Maarten Salverda uitleg 
gegeven over voornamelijk de tactiek die MHV 
speelt bij zaalhockey. Deze zeer leerzame uitleg 
was goed bezocht door zowel trainers als coaches. 

De eerste resultaten zijn over het algemeen dan 
ook goed. Winnen is niet het belangrijkste, maar 
het is mooi om te zien dat onze teams het zo goed 
oppakken. 
 
Door Corona is er de afgelopen 2 jaar niet of 
nauwelijks zaalhockey geweest. Hierdoor mist er 
af en toe wat ervaring bij coaches en begeleiders 
van de teams hoe het allemaal werkt bij 
zaalhockey. Niet zo gek en ook niet erg. Wij zijn 
iedere speeldag bij de opbouw en het afsluiten 
van de zaal aanwezig in Ezinge om hierbij te 
assisteren. Het vervullen van de zaalwacht door 
de teams loopt goed en we zien veel jonge 
scheidsrechters die ook in de zaal ervaring op 
doen. Bedankt daarvoor! Ook hierbij nogmaals de 
oproep om alle vrijwilligers met respect te 
behandelen; iedereen doet zijn of haar best. 
 
 Mochten er vragen zijn, stuur een mail 
(zaalhockey@meppelerhv.nl), appje of bel even. 
Samen komen we er altijd uit.  
 
Rest nog een paar zaaltrainingen, en dan starten 
we weer op het veld. We hopen dat jullie een 
fantastisch zaalseizoen met veel spelplezier gehad 
hebben! En zien jullie ook de komende winter 
weer graag terug in de zaal! 
 
De zaalcommissie, Annemiek en Marnix Bakker 
 
Contributie zaalhockey 
 
Nu het zaalhockeyseizoen ten einde loopt, hebben 
we de financiële balans kunnen opmaken. Zoals 
gebruikelijk hebben we de daadwerkelijke kosten 
per persoon doorgerekend.  
 
De eerder afgesproken kosten voor 
buitenverlichting/stroom bleken gelukkig mee te 
vallen en zijn niet extra doorberekend aan de 
jonge jeugd. 
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De contributie voor de winterhockey wordt zoals 
gebruikelijk door Clubcollect geïncasseerd. 
 

 
 
Clubcollect stuurt de incasso mail naar het eerste 
bekende email adres in LISA. Bij directe betaling 
via de iDEAL link zijn geen incasso kosten 
verschuldigd. Bij het laten incasseren door 
clubcollect/pay zijn de kosten 1 euro per incasso. 
In het geval van winterhockey is dit 1 incasso. (De 
kosten van stornering zijn ook 1 euro) 
 
Houd dus de email adressen in de gaten!  
 
Dit jaar zijn de kosten van winterhockey: 
 
Jongste jeugd veldtraining    €11 
Jongste jeugd veldtraining en competitie  €15 
Zaalhockey seizoen 2022/2023  €96 
 
Arend Jonker, penningmeester  

 
Communicatiecommissie van start 
 
We merken dat communicatie ontzettend 
veranderd is de afgelopen jaren. Er zijn veel 
kanalen bijgekomen, die we allemaal proberen uit 
te nutten. Hoe doe je dit nu goed? Wanneer 
bereik je alle leden? Daar willen we als MHV 
stappen in zetten. 
 
De eerste stap is gezet; we hebben drie 
enthousiaste vrijwilligers gevonden. Samen met 
de meiden die de communicatie de afgelopen 
maanden al opgepakt hebben, willen we dit 

verder optimaliseren en verbeteren. Zodat we de 
website, socials en de hockey-app zo goed 
mogelijk kunnen gebruiken. En u niets mist van 
alles wat er bij MHV gebeurt. 
 
Heb je nu zelf ook veel kennis, ervaring of 
affiniteit met communicatie social-media of PR? 
Wij zoeken nog  mensen die ons kunnen helpen 
met bijvoorbeeld het ondersteunen en begeleiden 
van het team social media, of met ervaring op 
gebied van PR: hoe, wat en wanneer 
communiceren we. Hoe willen we onze visie naar 
de buitenwacht uitdragen?  Interesse? Wil je 
komen helpen? Laat het ons weten via 
bestuur@meppelerhv.nl  
 

Nieuwe zitzakken in het clubhuis 
 
Dankzij de snertactie van afgelopen winter, 
hebben we in het clubhuis gloednieuwe zitzakken!  
 

 
 
Dus, komen jullie lekker hangen/chillen/relaxen 
op de zitzakken in het clubhuis. En moedig op 
deze manier je favoriete team aan! 

 
Energie besparen bij MHV 
 
Tijdens de Algemene leden vergadering hebben 
we aangegeven wat de impact is van de stijgende 

mailto:bestuur@meppelerhv.nl
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energieprijzen op onze club. Reden voor MHV om 
actie te ondernemen! 
 
Zoals iedereen heeft kunnen zien, is de LED 
verlichting inmiddels op beide velden door 
Sportstroom geïnstalleerd, dit onder deskundige 
begeleiding van Arend Kuipers en samenwerking 
met de gemeente Meppel. 
 

 
 
De LED verlichting verbruikt minder energie, kan 
selectiever aangezet worden en verbetert ook de 
lichtkwaliteit. En belangrijk; hiermee kunnen we 
de contributie beheersbaar houden. Kortom we 
zijn hier heel blij mee! 
 
Het volgende project in het kader van het Energie 
programma waar we mee bezig zijn, is het 
zonnepanelen project, hierover later meer!  

 
Feestelijke Apres-ski party 
 
Afgelopen 11 februari was er in het clubhuis een 
feestavond in het Apres ski thema. Het was een 
zeer geslaagde avond waarbij iedereen in een ski-
outfit heeft kunnen genieten.  
 

 
 
Het clubhuis werd speciaal voor deze avond 
omgetoverd tot ski-hut met bijpassende spellen 
en muziek. Zelfs de sneeuwmachine mocht deze 
avond niet ontbreken!  
 
En wat een succes: Jong en oud(er) tot in de kleine 
uurtjes in onze eigen MHV ski-hut. 
De activiteitencommissie wil iedereen bedanken 
voor het bezoek! Ondertussen wordt er hard 
gewerkt aan de aankomende evenementen! 
 
 
 
 
 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) 


