22 SEPTEMBER 2017
Beste leden,
Graag willen wij jullie door middel van deze brief op de hoogte brengen van de belangrijkste zaken
die momenteel spelen op onze hockeyclub.
Nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur welke is geïnstalleerd in juni 2017 bestaat uit onderstaande leden. Het nieuwe
bestuur heeft ervoor gekozen dat ieder bestuurslid portefeuillehouder is van één van de commissies.
Voorzitter: Pepijn Peter
Vicevoorzitter: Kevin Appelman
Secretaris: Paul van Broeckhuysen
Technische Commissie: Laurens van Huijgevoort
Penningmeester: Mark Versteeg a.i.
Bar-/clubhuis commissie: Arno Salemans
PVV2000: Rien Boumans.
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Situatie juni 2017
Tijdens de ALV van juni 2017 is er medegedeeld dat er achterstallige
betalingen zijn. Het nieuwe bestuur heeft als eerste deze situatie goed in
kaart gebracht met als conclusie dat de schulden nog minder rooskleurig
waren dan geschetst tijdens de ALV.
Aan de hand van deze nieuwe inzichten heeft het bestuur o.a. de
volgende acties in gang gezet:
-

Nieuwe begroting 2017/2018 opgesteld
Inrichting commissies
Verlagen van de kosten
Gesprekken met debiteuren
Gesprek met de hockeybond
Werving van vrijwilligers.

Begroting
Door de nieuwe inzichten heeft het bestuur een nieuwe begroting moeten opstellen. Hierin hebben
we een aantal bezuinigingen moeten doorvoeren. Een groot onderdeel van de bezuinigingen zijn
doorgevoerd binnen de TC. Hiervoor is de TC gevraagd om een alternatieve begroting in te dienen bij
het bestuur.
Het gevolg van de nieuwe TC-begroting is dat we afscheid moesten nemen van een aantal betaalde
trainers waardoor er een tekort aan trainers is ontstaan. De TC en het bestuur zijn heel hard gaan
werven (tijdens de zomervakantie) en heeft inmiddels het merendeel weten in te vullen, waarvoor
dank.
Daarnaast hebben we de verschillende commissies gevraagd hun ideeën te presenteren ter
vergroting van de inkomsten. Deze zijn echter nog niet in de begroting 2017/2018 meegenomen.
De focus van het bestuur ligt op het volledig financieel gezond maken van de hockeyclub.
Het bestuur is op dit moment de enige die betalingen c.q. verplichtingen mag accorderen. De
financiële situatie is nu stabiel en onder controle, echter dienen we de komende periode erg goed op
de kosten te letten.

Vrijwilligers zijn het hart van onze club!
Het bestuur zag ook in dat er behoefte is aan meer vrijwilligers voor de club. Mede
doordat het bestuur net voor de zomervakantie werd gekozen was het lastig om snel een
team te vormen, desondanks zijn er in die periode al vrijwilligers opgestaan. Verderop in
deze nieuwsbrief is een overzicht van de openstaande vacatures, waarvoor we een ieder
oproepen zich te aan te melden. Vele handen maken licht werk.
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Commissies
Met veel plezier kunnen wij melden dat er zich al een hoop nieuwe
vrijwilligers hebben aangemeld. Toch zijn er ook nog een aantal vacatures.
De commissies zien er als volgt uit:
Sponsorcommissie/businessclub
Frank Voerman zal samen met Lars Buckow, Robert Visser, Wim Hermans
en Edwin van Basten het sponsorbeleid gaan vormgeven en invullen.
Zij zijn gestart met het opstellen van een nieuw sponsorplan. Daarnaast zijn ze bezig om de
contracten met de huidige sponsoren te verlengen en zijn er al nieuwe potentiële sponsoren
benaderd. Tevens is de commissie bezig met het onderzoeken van een nieuwe leverancier voor onze
clubkleding.
Evenementencommissie
Vanity den Otter, Joyce Versteeg, Aimee Chaigneau, Fanayé Ververs, Jamie Faaij, Eva Copier en
Naneth Goes uit Dames 2 zijn opgestaan om de evenementen commissie vorm te geven en in te
vullen met veel leuke ideeën. De dames zijn bezig met een evenementen planning. Deze planning zal
via de app en de website gecommuniceerd worden.
Clubhuis/barcommissie (vacature invullen bardiensten barvrijwilligers, ca. 1u/week)
Arno Salemans is verantwoordelijk voor de bar en het clubhuis. Samen met Jeroen Daniels en Peter
Beumer werken zij hard aan optimalisatie van de bar (inkoop, verkoop, faciliteiten enz.) en
onderhoud van het clubhuis en het terrein. Hiervoor zijn altijd extra handen nodig.
Arbitrage (vacature)
De arbitragecommissie wordt momenteel ingevuld door Arno Salemans. Hiervoor zijn wij nog op
zoek naar een vervanger. Het gaat om het begeleiden en coachen van aankomende scheidsrechters.
Of iemand die kan helpen bij de uitvoering van de arbitrage taken zoals o.a. scheidsrechters
inplannen, het organiseren van een scheidsrechtersopleidingsavond voor de B/C-jeugd.
Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat wordt sinds dit seizoen gedaan door Marlous van Spellen en Ellen
Bleijerveld.
Technische Commissie (vacatures)
Hockey Technisch Manager: Paula Rip. Zij coördineert de TC samen met Laurens als
portefeuillehouder.
TC jongste jeugd: Vera van Broeckhuysen. Voor Vera zijn we nog op zoek naar ondersteuning.
TC junioren: Wim Rietveld. Wim heeft aangegeven te willen stoppen. Hiervoor zijn er 1 of 2 vacatures.
TC senioren: Laurens van Huijgevoort.
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TC trainers: Paula Rip en Evert Winkelman. Evert is sinds dit seizoen
toegevoegd aan de TC-trainers. Voor enkele teams wordt nog gezocht
naar trainers:
Vacature trainer MB1
Vacature trainer JB1
Vacature hulptrainer/ster voor de M6-tallen bij Floris op maandag.
Vacature uitbreiding TC jongste jeugd
Vacature TC junioren
Vacature Arbitrage
Vacature zaalhockeycommissie
Als iemand nog een hockeytrainer weet (kan ook buiten ons clubverband zijn) dan horen wij dat
graag. Met name voor de Jongens en Meisjes B1 is de noodzaak hoog.
Financiën
Willem Eland, onze huidige penningmeester heeft aangegeven zijn positie beschikbaar te stellen.
Daarmee was er een vacature ontstaan. Gelukkig hebben zich hier drie vrijwilligers voor aangemeld.
De financiële commissie zal door van Bart Vermeulen (per 1 januari 2018), Marcel van Kamp en Mark
Versteeg opnieuw worden ingevuld. Mark Versteeg zal op korte termijn de activiteiten van Willem al
overnemen.
Materiaalcommissie
Met het vertrek van Robin van Impelen was ook hier een vacature ontstaan. Met Mark Versteeg
hebben we een goede opvolger voor Robin gevonden. Rinie van Ooij hebben we bereid gevonden
om Mark te ondersteunen en wegwijs te maken in deze functie. We doen hierbij gelijk de oproep om
thuis te kijken of je nog hockeyballen hebt. We missen er heel wat en hockey ballen zijn niet
goedkoop. Neem ze mee naar de club en doe ze in de gang in de bak svp.
PR-commissie (vacature)
De website, Facebook, LISA-app en overige communicatie wordt verzorgd door Remco Baars en Joan
van der Kroef. Ook hier zijn we nog op zoek naar extra ondersteuning om de website te voorzien van
content. Op dit moment is Remco samen met het bestuur en Lisa druk bezig met een nieuw design
voor de website. Wanneer deze nieuwe website online gaat is nog niet duidelijk, wel geeft de nieuwe
website een betere weergave van de club en de leden. Tevens zal onze nieuwe website een betere
uitstraling hebben voor de sponsoren en bezoekende clubs.
Het bestuur wil via deze weg de nieuwe vrijwilligers welkom heten bij MHC Vianen en alle
vrijwilligers enorm bedanken voor de inzet.
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Daarnaast willen we nogmaals een oproep doen aan alle leden,
ouders/verzorgers, vrienden en familie om zich aan te melden als
vrijwilliger en samen deze mooie club weer bloeiend te maken.
Wij gaan ervoor, jij ook?
MHC VIANEN VAN JOU, VOOR JOU, DOOR JOU.
Met vriendelijke groet,
Namens het nieuwe bestuur en de actieve leden,
Kevin, Mark, Paul, Laurens, Arno, Pepijn en Rien
Aanmelden als vrijwilliger: secretariaat@mhc-vianen.nl
Taak/functie omschrijvingen van de vacatures zijn beschikbaar
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