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Van de voorzitter:  
 
In de vorige nieuwsbrief heeft Olaf afscheid 
genomen als voorzitter van MHV. Na 14 jaar 
vrijwilligerswerk willen we hem ook via deze weg 
bedanken voor zijn inzet voor onze club. Naast 
Olaf is ook Jan Wiebo Faber gestopt als inkoper 
voor ons clubhuis. Jan Wiebo, ook nogmaals dank 
voor jou inzet de vele jaren, en de bijdrage aan 
onze geweldige club! 
 
Nu we het toch over vrijwilligers hebben; na de 
oproep van Olaf hebben een aantal mensen zich 
gemeld om bij te dragen aan onze club. Dat 
juichen we van harte toe; dat geeft ons de 
mogelijkheid als club meer activiteiten te 
organiseren (denk aan “eten op de club” en 
andere themafeesten), maar ook om als club zo 
enthousiast en succesvol te blijven als we nu zijn.  
 
Daarom nogmaals de oproep: wie wil zijn of haar 
steentje bijdragen aan MHV?! Dan kan van alles 
zijn, en we houden het makkelijk: laat het mij 
weten op wouterrenkema@meppelerhv.nl, dan 
neem ik contact op. Bedenk dat het naast een 
beetje inspanning ook veel saamhorigheid, 
gezelligheid en plezier geeft om je in te zetten 
voor MHV. 
 
Tot slot nog een woordje over mij zelf; met het 
vertrek van Olaf heb ik mijzelf beschikbaar gesteld 
om tijdelijk het voorzitterschap over te nemen. 
Het liefst zou ik dit maximaal een half jaar doen, 
om in die tijd een nieuwe voorzit(s)ter in te 
werken. Met ons huidige bestuur is het 
voorzitterschap eigenlijk de makkelijkste taak; wie 
voelt zich geroepen? 
 
Tot snel, hou de agenda in Lisa (en de Lisa-app) in 
de gaten voor alle komende activiteiten op de 
club! 
 
Wouter Renkema, tijdelijk Voorzitter MHV 
 

Drie nieuwe sponsoren! 
 

Bij de businessclub hebben we de afgelopen 

periode 3 nieuwe leden welkom geheten bij de 

club: 

 

Bij en Mus: 

 

Werkplan “Jij maakt elke dag het verschil. Blijf 

sterk, ga door en geeft nooit op. Jij bent bijzonder, 

waardevol en krachtig. Jij”  

 

  
PMC: 
 

 
 
Interesse om lid te worden van de MHV 

businessclub? Mail naar 

sponsoren@meppelerhv.nl.  

mailto:wouterrenkema@meppelerhv.nl
mailto:sponsoren@meppelerhv.nl
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Een kaart gekregen, wat nu?! 
 
Omdat de KNHB de regels rondom gele en rode 
kaarten sinds seizoen 2021-2022 heeft 
aangescherpt hebben we binnen het bestuur nog 
eens kritisch gekeken naar de manier waarop gele 
en rode kaarten afgehandeld worden bij MHV. 
Hoewel bij MHV sportiviteit en respect een 
belangrijk onderdeel zijn van onze 5 gouden 
regels, komt het wel eens dat spelers van MHV 
een gele of zelfs een rode kaart krijgen van de 
scheidsrechter. Dat kan gebeuren, maar hoort 
natuurlijk wel een uitzondering te zijn.  
 
Vanwege het veranderde beleid bij de KNHB en 
omdat we toch meer kaarten uitgedeeld zien 
worden dan we willen zijn we met een aantal 
aanpassingen bezig.  Zo zijn we bezig met het 
schrijven van een duidelijk document met uitleg 
van de procedures bij het ontvangen van kaarten 
voor de leden en een werken we aan een 
bijbehorend Tuchtreglement. 
 
Een belangrijke consequentie van het aangepaste 
beleid van de KNHB willen we wel alvast met jullie 
delen. Vanaf seizoen 2021-2022 berekent de 
KNHB nl. voor iedere gele kaart (dus ook de 
eerste) een bedrag van 15 euro aan 
(administratie-)kosten en bij een rode kaart zelfs 
50 euro. We hebben daarom besloten dat vanaf 
heden alle (administratie-)kosten die wij als club 
aan de KNHB moeten betalen rechtstreeks 
doorbelast zullen worden aan de speler/coach die 
de kaart heeft gekregen.  
 
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we 
geen kosten hoeven door te belasten door 
rekening te houden met de vijf gouden regels van 
MHV die luiden: 

• Communiceer altijd met respect: behandel 
anderen zoals je zelf ook behandeld wil 
worden zowel mondeling, schriftelijk en via 
sociale media;  

• Wees gastvrij en sportief;  

• Respecteer de coach en de scheidsrechters;  

• Kom op tijd op wedstrijden en trainingen; 

• Houd de velden, het terrein en ons clubhuis 
netjes. 

• Het Bestuur 

 
MHV Activiteitencommissie 
 
Naast de training en wedstrijden leuke dingen 
doen met je teamgenoten bij de MHV? Hou de 
agenda in de gaten voor de activiteiten die bij de 
MHV worden georganiseerd. 

 
 
De activiteiten worden gecoördineerd door de 
activiteiten commissie en georganiseerd door 
enthousiaste vrijwilligers. Draaiboeken en 
budgetten zijn er. Voor de uitvoering zoeken we 
leden en ouders. Meld je aan bij 
mhv90@meppelerhv.nl.  
 
Voor de volgende evenementen zijn er al een 
aantal vrijwilligers die zich gemeld hebben: 
sinterklaasfeest, eten op de club en sensation 
white party. De komende periode staat ook de 
huldiging van de herfst- en winterkampioenen en 
de mini-van-de-week op het programma. Om dit 
te organiseren hebben we vrijwilligers nodig, dus 
meld je aan! 
 
Groetjes Barbara, Manon, Camiel, Jasper, Richard 

mailto:mhv90@meppelerhv.nl
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Hockeyparty! 
 

 
 
 
Van de TC: Voorbereiding komend winter  
 
We zijn al weer goed op weg en de tweede 
periode loopt al bijna weer af. We zitten als 
Technische Commissie niet stil en zijn druk bezig 
geweest met het opfrissen van het Technisch 
Beleidskader. We hopen dit document binnenkort 
te kunnen publiceren in LISA.  
 
We hebben inmiddels ook de eerste nachtvorst 
weer gehad dus de winterperiode komt er al weer 
aan. Vanuit de Technische Commissie willen we er 
op wijzen dat als er wedstrijden afgelast worden, 
dit altijd gecommuniceerd wordt aan de 
teamcoaches via de lijncoördinator. We willen de 

coaches dringend vragen om niet zelfstandig 
contact op te gaan nemen met verenigingen over 
het wel of niet door gaan van wedstrijden. Dit 
leidt nl. tot onnodig veel werk voor de 
wedstrijdsecretariaten en het missen van officiële 
procedures van de KNHB.  
 
Hiermee willen we ook meteen nog een dringende 
oproep doen aan een ieder om je te melden voor 
een rol als vrijwilliger binnen MHV. Er staan nog 
een aantal functies open. Denk hierbij aan mensen 
die de velden wil keuren op zaterdag en zondag 
(veldkeurders), mensen die gezamenlijk het 
wedstrijdsecretariaat willen bemensen voor de 
senioren, junioren en de jongste jeugd 
(wedstrijdsecretarissen). We kijken uit naar het 
ontvangen van vele reacties (tc@meppelerhv.nl)! 
Met het aanbreken van het winterseizoen zijn ook 
de voorbereidingen voor het zaalseizoen van de 
junioren in volle gang samen met de 
zaalcommissie. Helaas was er onvoldoende 
zaalruimte om ook de Jongste Jeugd zaaltraining 
te kunnen aanbieden. Om de Jongste Jeugd toch 
een hockeymogelijkheid te geven in de 
winterperiode organiseert de KNHB een 
midwintercompetitie op het veld. Inmiddels wordt 
er aan gewerkt om deelname aan de 
midwintercompetitie met training of alleen 
doortrainen aan te kunnen bieden aan de Jongste 
Jeugd.  
 
Ook aan de coaches en trainers wordt gedacht. In 
de agenda zijn inmiddels twee coachavonden 
opgenomen (6 december speciaal over 
zaalhockey) en 20 februari staat ook een 
coachavond gepland en op 28 november verzorgt 
Reece een avond speciaal voor coaches. Daarnaast 
zijn we bezig om de EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport 
Ongevallen) weer een herhaling te geven. Hou ook 
vooral de website in de gaten daar gaat nog meer 
informatie komen over de medische kant van het 
sporten in samenwerking met onze sponsor PMC 
Meppel. 
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Tot slot hebben we nog een tweetal wijzigingen in 
de samenstelling van de Technische Commissie. 
Na bijna 5 hockeyseizoenen heeft Mathilde van 
Dam aangegeven te stoppen bij de Technische 
Commissie. Op dit moment is ze erg druk met de 
overdracht aan Ronald Stapel die haar taak zal 
overnemen. Ook hebben we afscheid genomen 
van Erik Rous. Erik heeft zich vele jaren ingezet 
voor MHV, waarvan de laatste jaren als adviseur 
voor de Technische Commissie. We hebben veel 
van hem geleerd en hopen hem nog een keer 
terug te zien langs de lijn. De rol van Erik zal niet 
door iemand anders opgevuld gaan worden. 
Voor de komende wedstrijden wensen we jullie 
veel speelplezier!  
 
Namens de TC, 
Gineke Koopmans, Voorzitter 
 

Nieuw Clubshirt  
 
Eindelijk was het moment daar om de nieuwe MHV 

shirts uit te delen aan de teams. Vanaf de 

herfstvakantie spelen alle teams in een prachtig, door 

de MHV leden zelf ontworpen, nieuwe Reece shirt. 

 

Grote dank aan alle vrijwilligers en natuurlijk de 

sponsoren Sanidirect, Het Notarieel Meppel, Ter 

Wee Advocaten, Olijslager Groep en OOG 

Vastgoedadvies BV die dit mogelijk gemaakt hebben. 

 
 

 
 

Verslag ALV 
 
Zoals al genoemd hebben we op 25 oktober 2022 

onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

gehouden. Los van alle besproken informatie was het 

ook vooral gezellig, al kan de opkomst komend jaar 

wel wat beter. In de bijlage het verslag / de notulen. 

Mochten daar verdere vragen en/of opmerkingen 

over zijn, graag even een bericht naar 

secretaris@meppelerhv.nl 

 
Bene Perdok, Secretaris. MHV 
 
 

Clubhuis 
 
De afgelopen periode zijn er meerdere gezellige 
activiteiten geweest in het clubhuis. Lunchen op 
de club, eten met je team en er zijn steeds meer 
teams die het clubhuis weten te vinden om een 
gezellige teamavond te houden. Meer informatie? 
Mail naar kantine@meppelerhv.nl en hou de 
agenda in de gaten op de website. 
   

 
 
 
 
 Bestuur MHV 2022-2023, Gineke Koopmans, Technische 

Zaken; Bene Perdok, Secretaris;  Arend Jonker, 
Penningmeester; Richard Bruins, MHV Business Club; wouter 
Renkema, tijdelijk Voorzitter 
 
(secretaris en PR/Communicatie: vacature. Interesse? Mail 
naar bestuur@meppelerhv.nl) 

https://www.linkedin.com/company/sanidirect/
https://nl.linkedin.com/company/lever-notarissen
https://nl.linkedin.com/in/allert-jan-ter-wee-a5b90a11
https://nl.linkedin.com/in/allert-jan-ter-wee-a5b90a11
https://www.linkedin.com/company/olijslager-verf-b.v./
https://www.linkedin.com/company/oog-vastgoedadvies/
https://www.linkedin.com/company/oog-vastgoedadvies/
mailto:secretaris@meppelerhv.nl
mailto:kantine@meppelerhv.nl


Notulen en 
Presentatie 
ALV MHV 21-22

25 OKTOBER 
2022



Notulen ALV, 25 oktober 20:00, Clubhuis MHV (1/2)

1. Opening, door penningmeester Wouter Renkema, er zijn 15 leden aanwezig, Dankwoord voor Olaf 
Agterbosch, die ongeveer 14 jaren veel voor de club heeft gedaan en vandaag afscheid neemt als 
voorzitter. 

2. Ingekomen vragen, geen

3. Notulen ALV 2020-2021, de vorige ALV is opgenomen, hier zijn geen vragen over

4. Terugblik 2021 – 2022, er is weer volop gehockeyd, er was een zeer geslaagd MHV90 viering, hockeykamp 
en er waren 9 teams kampioen.

5. Financiën 21-22, de Corona subsidie heeft een aantal verliesposten gecompenseerd waardoor het jaar 
met een positief resultaat afgesloten kon worden. Er was meer ruimte voor investeringen dan het jaar 
ervoor, omdat toen het hoofdveld vervangen moest worden. De energiekosten stegen, door de veel 
hogere energieprijzen. De contributie inkomsten daalden licht, omdat er wat meer junior leden waren en 
minder senior leden. Het banksaldo op de balans is relatief hoog, vanwege een 2-tal reserveringen, die 
inmiddels voldaan zijn. De begroting voor 22-23 komt zonder investering in energie maatregelen uit op 
een verlies van 13.000 Euro, dit ondanks de zeer vervelende contributieverhoging van 9%, om dit te 
voorkomen, gaat de club investeren in zonnepanelen en LED verlichting, “het energieplan”. Met deze 
maatregelen en extra clubacties, hoopt het bestuur dat het mogelijk is, om het jaar zonder verlies af te 
sluiten.  

6. Kascommissie, bestaande uit Arend Jonker en Pieter Klep, geeft decharge aan de penningmeester. De 
nieuwe kascommissie wordt gevormd door André Koopmans en Jan Roelof Meeuwes

7. Technische commissie, Gineke Koopmans, terugblik en vooruitblik



Notulen ALV, 25 oktober 20:00, Clubhuis MHV (2/2)

8. MHV Businessclub, Robert van Büseck, bord sponsoring gaat zeer voorspoedig, shirtfonds ook groot 
succes dankzij Lever, Olijslager, OOG, Sanidirect, Ter Wee en Vriend, IkMoedigAan stichting gaat stoppen, 
MHV gaat verder met het uitdragen van gedachte, blijft heel belangrijk voor Club en de sport. 
Businessclub ideeën die geopperd worden zijn een videotoren en coachjassen.

9. Arbitrage, Jan Roelof Meeuwes er zijn recent 40 leden geslaagd voor het arbitrage examen, met elkaar zijn 
er 106 fluitbeurten ingevuld. Door Corona was er lichte opleidingsachterstand, is nu weer redelijk op pijl. 
Oortjes bij de begeleiding van scheidsrechters zijn een handig hulpmiddel, waar nodig zal de club dat 
faciliteren, via bestuur/businessclub. Arbitrage avond voor coaches zit in de planning

10. Benoemingen bestuur, vinden allen, met unanimiteit van stemmen plaats.

11. Bestuur, vrijwilliger van het jaar2021-2022, is geworden, Jasper van Eijs voor zijn enorme inzet voor de 
vereniging, Richard Bruins zal de bokaal met gravure aan hem overhandigen.

12. Stichting Vastgoed, Arend Kuiper

13. Overige commissies, Clubhuis Machiel Figeland heeft de inkoop overgenomen, Jan Wiebo Faber, heeft dit 
heel veel jaren gedaan en wordt hiervoor bedankt. Het vaste team in het clubhuis zorgt voor een 
goedlopend clubhuis, de teamlunch is zeer succesvol. De ruimte kan ook gehuurd worden, graag reclame 
maken hiervoor! (bijvoorbeeld valpreventie training)) Activiteiten, vanuit het bestuur zullen activiteiten 
zoveel mogelijk ondersteund en gefaciliteerd worden, streven is dat elk team 1 2 3 ouders gaat leveren om 
activiteiten te organiseren.

14. Rondvraag en sluiting, Walking Hockey op vrijdag is succes, zijn op zoek naar meer enthousiaste hockeyers, 
(Werving via opa/oma middag?, of via Mens en Welzijn Werk), de vergadering wordt om 21:45 afgesloten



Welkom op de 
ALV 
25 OKTOBER 
2022



Vaststellen Agenda

1. Opening

2. Ingekomen vragen

3. Notulen ALV 2020-2021

4. Terugblik 2021 - 2022

5. Financiën

6. Kascommissie

7. Technische commissie

8. MHV Businessclub

9. Arbitrage

10. Benoemingen bestuur

11. Bestuur

12. Overige commissies

13. Stichting Vastgoed

14. Rondvraag en sluiting



Opening



Ingekomen vragen



Vaststelling notulen ALV 
2021



Algemene terugblik 
seizoen 2021/2022



WE KUNNEN WEER HOCKEYEN!!!











Financiën 2021-2022 en 
verslag kascommissie



Inkomsten 21/22
Resultaat Begroting Resultaat

20/21 21/22 21/22

Inkomsten:

Veldcontributie 113.775€                          110.000€                          105.193€                          

Zaalcontributie -€                                   26.000€                            6.151€                               

Subsidies 3.688€                               4.000€                               23.213€                            

Sponsoren 20.278€                            29.500€                            29.658€                            

Acties / initiatieven 2.260€                               7.500€                               1.028€                               

Kantine inkomsten 9.309€                               35.000€                            24.552€                            

Kampen en toernooien 3.720€                               10.000€                            7.728€                               

Overig 112€                                  3.750€                               4.909€                               

153.142€                          225.750€                          202.433€                          



Uitgaven 21/22

Resultaat Begroting Resultaat

20/21 21/22 21/22

Uitgaven:

Accommodatie huur 50.595€                            40.000€                            34.861€                            

Energie, water en afval 16.745€                            20.000€                            23.915€                            

trainingskosten 47.603€                            50.000€                            55.527€                            

kosten zaalhockey -€                                   26.000€                            7.250€                               

aanschaf materiaal 3.548€                               14.000€                            9.743€                               

inkoop kantine 7.544€                               24.000€                            15.243€                            

schoonmaakkosten 2.310€                               4.000€                               1.487€                               

belastingen 3.953€                               3.000€                               5.439€                               

acties / initiatieven -€                                   5.000€                               -€                                   

Kampen en toernooien -€                                   8.000€                               10.975€                            

KNHB contributies 10.797€                            18.000€                            14.005€                            

Overig 9.309€                               12.500€                            19.241€                            

152.403€                          224.500€                          197.686€                          



Resultaat 21/22

Resultaat Begroting Resultaat

20/21 21/22 21/22

Inkomsten:

153.142€                          225.750€                          202.433€                          

Resultaat Begroting Resultaat

20/21 21/22 21/22

Uitgaven:

152.403€                          224.500€                          197.686€                          

739€                                  1.250€                               4.748€                               



balans 21/22

30-6-2017 30-6-2018 30-6-2019 30-6-2020 30-6-2021 30-6-2022

totaal Bank 71.725€                 68.083€                 57.983€                 47.606€                 58.091€                 145.416€               

Debiteuren 4.587€                   5.700€                   20.248€                 22.495€                 24.451€                 21.230€                 

Vooruitbetaalde bedragen 5.664€                   5.371€                   3.321€                   11.021€                 8.321€                   3.321€                   

Kruisposten 100€                       

Totaal Activa: 81.975€                 79.154€                 81.551€                 81.123€                 90.863€                 170.068€               

Eigen vermogen 59.480€                 69.760€                 79.799€                 82.050€                 84.447€                 64.486€                 

Leningen

Crediteuren 13.215€                 2.584€                   1.300€                   1.014€                   1.427€                   7.933€                   

reserveringen 13.741€                 

vooruit ontvangen 4.250€                   2.000€                   

Resevering aflossing 24.160€                 

Reservering nieuw veld 53.000€                 

Totaal Passiva: 72.694€                 72.344€                 81.100€                 83.065€                 90.124€                 165.320€               

Jaarresultaat 9.280€                   6.564€                   452€                       -1.942€                  739€                       4.748€                   



Kascommissie

De jaarstukken over het boekjaar 2021 - 2022 zijn door ons 
gecontroleerd. Hierbij zijn geen onvolkomenheden 
geconstateerd. Vragen konden wederom door de penningmeester 
helder en afdoende worden beantwoord. De kascommissie wil de 
penningmeester complimenteren met de duidelijke wijze van het 
voeren van de boekhouding. Naar onze mening geven de balans en 
de verlies & winst rekening een juist beeld van het gevoerde 
financiële beleid

Groet,
Arend Jonker
Pieter Klep



Begroting 2022-2023 en 
financiële vooruitblik



Inkomsten 22/23

Begroting Resultaat Begroting Energieplan begroting

21/22 21/22 22/23 22/23

Inkomsten:

Veldcontributie 110.000€                          105.193€                          113.000€                          113.000€                          

Zaalcontributie 26.000€                            6.151€                               30.000€                            30.000€                            

Subsidies 4.000€                               23.213€                            4.500€                               4.500€                               

Sponsoren 29.500€                            29.658€                            30.000€                            30.000€                            

Acties / initiatieven 7.500€                               1.028€                               2.500€                               6.000€                               

Kantine inkomsten 35.000€                            24.552€                            45.000€                            45.000€                            

Kampen en toernooien 10.000€                            7.728€                               8.000€                               8.000€                               

Overig 3.750€                               4.909€                               5.000€                               5.000€                               

-€                                   

225.750€                          202.433€                          238.000€                          241.500€                          



Uitgaven 22/23
Begroting Resultaat Begroting Energieplan begroting

21/22 21/22 22/23 22/23

Uitgaven:

Accommodatie huur 40.000€                            34.861€                            35.000€                            35.000€                            

Energie, water en afval 20.000€                            23.915€                            42.000€                            27.000€                            

Rente & aflossing energieplan 5.000€                               

trainingskosten 50.000€                            55.527€                            60.000€                            60.000€                            

kosten zaalhockey 26.000€                            7.250€                               27.500€                            27.500€                            

aanschaf materiaal 14.000€                            9.743€                               9.500€                               9.500€                               

-€                                   

inkoop kantine 24.000€                            15.243€                            30.000€                            30.000€                            

schoonmaakkosten 4.000€                               1.487€                               2.500€                               2.500€                               

belastingen 3.000€                               5.439€                               3.500€                               3.500€                               

acties / initiatieven 5.000€                               -€                                   1.000€                               1.500€                               

Kampen en toernooien 8.000€                               10.975€                            7.500€                               7.500€                               

-€                                   

KNHB contributies 18.000€                            14.005€                            20.000€                            20.000€                            

-€                                   

Overig 12.500€                            19.241€                            12.500€                            12.500€                            

224.500€                          197.686€                          251.000€                          241.500€                          

1.250€                               4.748€                               -13.000€                           -€                                   



Technische Commissie



Terugblik Technische Commissie 2021-2022

• Seizoen 2021-2022 eerste “normale” veldseizoen:
• Nog veel wedstrijduitval door Corona
• Zaalcompetitie gestopt
• Kampioensfeest met vele kampioenen (10 teams kampioen geweest gedurende het seizoen)

• Er werden wel weer zaken gestart
• Normale selectietrainingen 
• Opleidingen jeugdtrainers
• Vacatures binnen de Technische Commissie opgevuld (zaalcommissie & voorzitter selectieteams)

• Seizoen 2022-2023: 
• 4 seniorenteams (helaas geen heren 1)
• 18 juniorenteams en 12 jongste jeugdteams met nieuwe naamgeving en 1 Funkey groep
• Nieuwe speelregels bij de jongste jeugd
• Twee gediplomeerde HT2 trainers erbij



Vooruitblik 2022-2023
• De komende periode hebben we een aantal 

speerpunten:
• Aanpassing Technisch Beleidskader
• Werven van vrijwilligers voor het wedstrijdsecretariaat zodat 

dit weer kan worden overgedragen aan echte
wedstrijdsecretarissen

• Werven van vrijwilligers voor de laatste vacatures binnen de 
Technische Commissie (o.a. secretariaat en communicatie)

• Werken aan een structurele verbetering van de kwaliteit van de 
(jeugd) trainers

• Verder verbeteren van de begeleiding vanuit de Technische 
Commissie voor coaches en teammanagers

• Verder verbeteren van de communicatie vanuit de Technische 
Commissie

• Om deze speerpunten te realiseren zijn we afhankelijk 
van vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers, hoe beter! 



MHV Business Club
MHV ALV 25-10-2022



Ons gedreven team

Ilona van Leuveren

Richard Bruins

Jos Groen

Gert Wim Blokzijl

Robert van Büseck

ALV October 2022



Doelstelling
Primair 
• generen van extra (financiële) middelen voor MHV bij het 

(lokale) bedrijfsleven en instellingen. Sponsoring kan zowel 
financieel als in natura.

Onze uitgangspunten
• Professionaliteit borgen in de uitstraling van bedrijven in en om 

de velden van MHV door nette boarding en positiviteit
• Stimuleren van reciprociteit van leden naar sponsoren 

(“wederdienst”)
• Bouwen aan een clubgevoel

ALV oktober 2022



Hoogtepunt 2021-2022

ALV oktober 2022



Terugblik seizoen 2021-2022

ALV oktober 2022



Terugblik seizoen 2021-2022

ALV oktober 2022



Terugblik seizoen 2021-2022

• Shirtsponsor collectief

• Bouwen aan clubgevoel na Corona

• Focus op nieuwe activiteiten

ALV oktober 2022



Status 2021-2022

Aantal sponsoren: 69      

Budget: €  29.500,00

Gerealiseerd €  29.685,00

Lopend: €  30.000,00

ALV oktober 2022



Focus 2022-2023

• Business Club bindt! Er is behoefte.

• Hockeyers zijn een interessante doelgroep

• “Goud in handen” verbindt MHV en de BC leden

• Uitbreiding commissie met min. 1 en liefst 2 leden

• 5 nieuwe BC leden (nettogroei) 

ALV Oktober 2022



Arbitrage Commissie



Benoemingen Bestuur



Benoemingen
Voortzetting:

• Technische Commissie: Gineke Koopmans

• Algemeen / MHV businessclub: Richard Bruins

Herbenoemingen: 

Aftredend:

• Voorzitter: Olaf Agterbosch

• Penningmeester: Wouter Renkema

• Secretaris: Aja de Boer

Benoemingen:

• Interim voorzitter (1/2 jaar) Wouter Renkema

• Penningmeester: Arend Jonker

• Secretaris: Bene Perdok



Bestuur





Bestuur
CLUBHELDEN

2020-2021: Marlene Hulzebos en Femke Santema

2019-2020: Harald Dinkelberg en Olaf Agterbosch

2017-2018: Nienke Feenstra-Tjaarda

2016-2017: Frederiek Westra van Holte en Marc Dubbeldam

2015-2016: Erik Rous

2014-2015: Jacky Vos



Bestuur
VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

2020-2021: Gineke Koopmans

2019-2020: Linda Dijkstra

2017-2018: Jos Groen

2016-2017: Robert van Büseck

2015-2016: Jenny Flinkert en Manon Bruins

2014-2015: Jan Roelof Meeuwes
2021-2022

Jasper van Eijs



Stichting Vastgoed MHV









Overige commissies



Clubhuiscommissie

• Clubhuis gebruikt voor en door:
• Teambuilding jeugdteams 

• Lunchen op de club

• Binnenkort eten op de club met je team 

• Filmavonden

• Vast team van medewerkers

leden:
- Manon Bruins Aanspreekpunt
- Nienke Bouman EHBO
- Joen-Hen Tjon Koffie / IT
- Judith Huis in ‘t Veld Schoonmaak
- Machiel Figeland Inkoop
- Wouter Renkema Algemeen

Gestopt: Jan Wiebo Faber Inkoop

Sophie, Sophie, Britte, Lisa, Thijmen



Activiteiten Commissie
Activiteit Doelgroep

Sinterklaas feest F, 8, 9, 10

Pinkstertoernooi A, O

Feest avond jeugd 14,16

Team van de week 8,9, S

Apres Ski Avond 18, T, S, V, O

Clinic oud Jong Heren 1 10,12,14

Eten op de club Allen, O

Huldiging kampioenen allen

MHV Clubtoernooi T, S, V

Pubquiz - avond allen

Insta in commissie

Meld je aan: mhv90@meppelerhv.nl



Rondvraag/sluiting


