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Van de (trotse) voorzitter
Er is veel reden om trots terug te kijken op het
jaar waarin we 90 jaar bestonden. We
realiseerden geheel op eigen kracht een nieuw
hoofdveld. Het ‘Waarborgfondsveld’, met
overtuiging genoemd naar de Meppeler
organisatie die met een zeer aanzienlijke bijdrage
het financieringstraject van het veld over de finish
hielp. Over die finish waren we ook niet gekomen
zonder alle initiatieven vanuit onze teams en in
sommige gevallen van individuele leden, wat
waren er originele en creatief bedachte acties.
Een enkele daarvan haalde zelfs de krant. Ook veel
dank aan alle mensen die MHV een warm hart
toedragen en hebben geïnvesteerd in het
hoofdveld via Obligatieplan. Iedereen die bijdroeg:
heel hartelijk dank! We kunnen er weer een aantal
jaren tegenaan met ons hoofdveld. Sterker nog:
een aantal andere zaken die we moeten oppakken
op onze accommodatie kunnen uit de ijskast en
uitgevoerd worden het komende jaar.
Trots ben ik op de vrijwilligers van onze
vereniging. De trainers die ondanks steeds
wisselende coronamaatregelen en daardoor
wisselende trainingsschema’s de teams goed
hebben begeleid. De clubhuiscommissie die het
clubhuis, -soms open, soms dicht, soms afhaalgoed door het jaar heeft geloodst. We waren
afgelopen jaar voor het eerst stembureau tijdens
de verkiezingen, bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen zijn we dat weer.
Trots ben ik op de MHV Business Club, die
sponsoring en alles wat daarmee samenhangt
naar een hoger niveau heeft getild. Trots op de
sponsoren, de meeste bestaande sponsoren
hebben we ondanks de crisis kunnen behouden.
Maar zeker ook trots op de nieuwe sponsoren die
we mochten verwelkomen. Trots op onze
Technische Commissie, die ondanks een krappe
bezetting het technisch beleid heeft vernieuwd en
die heel duidelijk is over het hoe en waarom van
haar beslissingen. Trots op het bestuur van de
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Stichting Vastgoed MHV waar we goed en in een
prettige sfeer mee samenwerken.
Trots op de coaches van onze teams, die elke
week weer met hun team aan de slag zijn om in
een goede sfeer mooie wedstrijden te spelen.
Trots op de jubileumcommissie, die in lastige
omstandigheden een geweldig jubileumweekend
mogelijk maakten (het jubileumfeest hebben we
nog tegoed dit jaar). Trots op Aja en Eric de Boer,
die afscheid namen van het bestuur en bezig zijn
met een mooi nieuw project waarin overigens ook
een balletje wordt geslagen; zij stonden op toen
we ze hard nodig hadden, dankjulliewel! Trots op
mijn medebestuursleden die afgelopen jaar soms
ook voor mij insprongen toen dat nodig was.
Trots op onze leden, op iedereen die MHV een
warm hart toedraagt.
Ik kan met overtuiging zeggen dat MHV tot nu toe
goed door de Coronacrisis is gekomen. We
groeien ondanks Corona in ledental, onze teams
doen het sportief gemiddeld goed. Een mooi
aantal van onze eerste teams is in de 1e klasse
ingedeeld en daarmee zijn we een flink eind op
weg onze doelstellingen te behalen. Dat is ook een
mooie stimulans voor alle andere teams en heeft
een aanzuigende werking: een vereniging die het
alle opzichten goed doet is aantrekkelijk om je bij
aan te sluiten. Ik kijk dan ook vol vertrouwen naar
de rest van dit jaar.
Olaf Agterbosch, Voorzitter MHV

Nieuws van de MHV Business Club
Kleding contract verlengd
Vriend Sport en Deventrade zijn ook de komende
6 seizoenen partner van MHV voor de clubkleding.
We zijn als club erg blij met dit nieuwe contract
waar we voor scherpe prijzen de producten van
het merk Reece aan kunnen bieden aan onze
leden. In de ledenportal op onze
website https://clubs.reeceaustralia.com/nl/mhv1
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meppel krijg je als lid mooie kortingen op alle
kleding. Maak hier gebruik van!

Nieuwe wedstrijdshirt
Daarnaast wordt er in samenwerking met deze
bedrijven hard gewerkt aan het nieuwe clubtenue.
Vanuit de vereniging hebben we 20 ontwerpen
ontvangen die gebruikt worden in het creatieve
proces naar het nieuwe wedstrijdshirt. Zie
hieronder een impressie van de ontwerpen.
Binnenkort horen jullie meer over het nieuwe
wedstrijdshirt.
Hartelijk dank aan eenieder die een bijdrage heeft
geleverd!
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Niet alleen sportief, maar ook financieel brengt
Corona de nodige uitdagingen voor MHV.
Juist daarom zijn we enorm blij met de komst van
nieuwe sponsoren.
Stuk voor stuk mooie Meppeler bedrijven die MHV
een warm hart toedragen.
We heten de volgende nieuwe bedrijven dan ook
van harte welkom als lid van de MHV Business
Club:
Bas Bakt
Dierckxsens mode voor mannen
Sortas Recycling
Garage Dolfsma
Mondzorg Drenthe
PMC LifeStyle
StriktVrouwen
Richard Bruins en Robert van Büseck, MHV
Business Club

Coronamaatregelen en het hockeyseizoen
De afgelopen dagen hebben aangetoond dat het
erg belangrijk is dat je je ook bij het sporten
buiten aan de basisregels houdt. Vanwege Corona
en de daarop door de GGD geadviseerde
quarantaines waren wij genoodzaakt de training
voor de junioren deze week af te lassen. Er waren
simpelweg te weinig trainers over om op een
veilige manier training te kunnen geven.
Hoewel iedereen (jeugd én volwassenen) weer
zonder eindtijd mag sporten én onderling binnen
de eigen vereniging wedstrijden mag spelen
hebben de afgelopen dagen ons getoond dat we
nog altijd te maken hebben met het coronavirus.
Dat betekent dat we ons nog steeds aan de
geldende coronamaatregelen moeten houden.
Omdat we ook geluiden horen dat de basisregels
niet altijd meer opgevolgd worden hebben we de
belangrijkste zaken nog een keer voor jullie op een
rijtje gezet.
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Basisregels
We roepen iedereen op om alle
overheidsrichtlijnen in acht te nemen en zich te
houden aan onderstaande basisregels:
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de
sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
• Was vaak en goed je handen, juist ook
voor en na bezoek sportlocatie
• Houd 1,5 meter afstand
• Zorg voor voldoende frisse lucht
• Zorg voor goede naleving van de
maatregelen want dat draagt bij aan het
doel dat weer zoveel mogelijk het gewone
sportleven kan terugkeren
Vanaf 14 januari zijn naast de basisregels de
volgende maatregelen nog van toepassing:
• Competitiewedstrijden zijn niet
toegestaan. Onderlinge wedstrijden
binnen de club zijn wel toegestaan.
• Er mag geen publiek bij trainingen en
onderlinge wedstrijden aanwezig zijn. Ook
spelers van juniorenteams worden
aangemerkt als publiek. Als je klaar bent
dien je zo snel mogelijk de locatie weer te
verlaten, je kunt dus niet de wedstrijd van
je vriend en/of vriendin bekijken.
• Op dit moment is het clubhuis gesloten.
Andere faciliteiten zoals kleedkamers,
toiletten en douches mogen open mits
sporters vanaf 18 jaar vooraf zijn
gecontroleerd op het CTB.
Aanvullende adviezen KNHB voor specifieke
situaties
Ook voor een aantal specifieke situaties zijn er
door de KNHB-adviezen uitgebracht die we graag
onder de aandacht willen brengen. Deze adviezen
hebben we hieronder samengevat.
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Line-up en shake hands
Uit oogpunt van sportiviteit en respect starten
wedstrijden normaal gesproken altijd met een
line-up en vervolgens een shake hands met
tegenstanders en scheidsrechters. Dit kan nog
steeds maar wel in een aangepast format. In
plaats van de shake hands passeren de teams
elkaar en raken ze elkaars stick aan (de stick
check). Spelers en scheidsrechters houden tijdens
de line-up 1,5 meter afstand ten opzichte van
elkaar.
Huddle of Yell
De overheid adviseert dringend dat er 1,5 meter
afstand wordt gehouden. Alleen tijdens de
sportbeoefening mag deze afstand worden
opgeheven. De KNHB roept iedereen dan ook op
om of géén huddle/yell te doen voor de wedstrijd
of deze huddle/yell uit te voeren op 1,5 meter
afstand van elkaar.
Autoreizen
Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen
uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten,
adviseren wij personen vanaf 13 jaar een
mondkapje te dragen.
Wat gebeurt er bij een positieve test in een team?
Wanneer klachten hebt of je hebt geen klachten
maar wel een positieve thuistest kom dan niet
naar het hockeyveld. Volg de regels van de
overheid maak een afspraak voor een test bij de
GGD en houd je aan de geldende quarantaineregels.
In het geval van een positieve GGD-test binnen
een team, zal er contact zijn tussen de GGD en de
speler. De GGD doet een bron- en
contactonderzoek en zal aangeven welke regels
gelden voor contacten die voortkomen uit het
bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten
van de speler. De GGD bepaalt tot welke categorie
contacten de teamgenoten behoren en zal advies
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geven wat er gecommuniceerd moet worden naar
welk contact.
Als je teamgenoten ingelicht moeten worden
meldt dit dan bij de coach/manager van je team of
neem contact op met het bestuur via
bestuur@meppelerhv.nl. De ouders en spelers
van het betreffende team zullen dan ingelicht
worden en de adviezen krijgen die de GGD heeft
gegeven (het is bij minderjarige jeugdleden niet
voldoende om alleen de spelers in te lichten!).
Houd je verder aan de adviezen die de GGD geeft.
Dit geldt ook voor adviezen die je via de Coronamelder app krijgt.

Zaalcontributie

Hoe gaan we nu verder?
Gezien de hoeveelheid quarantaines en
besmettingen willen we er met klem op wijzen om
niet zelf alsnog de training te gaan verzorgen.
Ondertussen houden wij de situatie nauwgezet in
de gaten, om te kijken of we de onderlinge
oefenwedstrijden die gepland staan op een
verantwoorde manier door kunnen laten gaan.
We rekenen op een ieders medewerking, zodat
het gewone sportleven zo snel mogelijk kan
terugkeren.
Denk eraan alleen samen krijgen we Corona onder
controle en voor alles geldt: safety first, neem je
verantwoordelijkheid!

In dit lastige seizoen worden we geconfronteerd
met een zaalhockey seizoen waarin we wel gestart
zijn, maar eigenlijk ook vrijwel meteen weer
hebben moeten stoppen. Enkele teams hebben
een aantal wedstrijden kunnen spelen, trainingen
zijn vooralsnog helemaal niet mogelijk geweest.
We hebben daarom als vereniging besloten de
zaalcontributie niet zoals gebruikelijk in januari te
factureren. We willen eerst de komende weken
afwachten wat er dit zaalseizoen nog mogelijk is,
en op basis daarvan besluiten wat we nog moeten
factureren. Ons doel is de kosten zo laag mogelijk
te houden; zaalhockey moet voor de vereniging
hooguit kostendekkend zijn. Alleen de
daadwerkelijke kosten zullen we dan, indien
nodig, verdelen over de leden die zich voor
zaalhockey hebben ingeschreven. Zodra we dit
duidelijk hebben, zullen we u verder informeren.

Gineke Koopmans, Voorzitter TC

Wouter Renkema, Penningmeester MHV

Bestuur MHV 2021-2022, vanaf rechtsboven met de klok mee:
Gineke Koopmans, Technische Zaken; Wouter Renkema,
Penningmeester; Richard Bruins, MHV Business Club; Olaf
Agterbosch, Voorzitter
(secretaris en PR/Communicatie: vacature. Interesse? Mail naar
bestuur@meppelerhv.nl)
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