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Welkom terug! 

Beste leden/ouders/verzorgers,  

Het is een tijd geleden dat wij via deze weg van ons hebben laten horen, maar 

dat wil zeker niet zeggen dat wij hebben stilgezeten. Via deze update willen wij 

jullie meenemen in een aantal relevante onderwerpen. Deze update zullen wij 

ieder kwartaal aan jullie sturen. Mochten er in de tussentijd vragen zijn die jou 

bezighouden, laat het ons dan weten! 

Groeten,  

Mark Versteeg (voorzitter) 

Marcel van Kamp (penningmeester) 

Eric Brenninkmeijer (technische zaken) 

Opfrisbeurt voor het clubhuis 

Hopelijk heeft iedereen er al wat van meegekregen – gedurende de afgelopen 

periode is het clubhuis aardig opgeknapt met hulp van een grote groep 

vrijwilligers. We hebben nieuw meubilair, zowel binnen als buiten én er is een 

terras bijgekomen richting het zandveld, naast de nieuwe petanquebaan. De 

deurmat is net vernieuwd, het terras is schoongemaakt en met planten 

aangekleed.  

We zijn zeer blij met deze opfrisbeurt. Natuurlijk zijn we er nog lang niet - we zijn 

samen met de bouwcommissie bezig om een opknapbeurt van de kleedkamers 

en het sanitair rond te krijgen. We hopen dat dit in de winterstop gaat lukken.  

Natuurlijk zijn dit allemaal tijdelijke oplossingen. MHC Vianen is al geruime tijd 

met de gemeente in overleg over het clubhuis. We hopen jullie hier op korte 

termijn meer over te kunnen vertellen! Voor nu in elk geval veel dank aan 

iedereen die zich hiervoor inzet! 

Oefenveldje 

We hebben het er al een tijdje over – graag zouden we een leuke speelplek tussen 

de padelbanen en het waterveld creëren voor met name de jongste jeugd, zodat 

er wat meer mogelijkheid is om te spelen als er wedstrijden zijn. Veel andere clubs 

hebben een soortgelijk oefenveldje liggen. Op dit moment zijn we bezig met de 

gemeente om hiervoor groen licht te krijgen, maar het gaat de goede kant op! 

We hopen dit na de winterstop voor elkaar te gaan krijgen, maar ook hier is alle 

hulp welkom! Ben jij hier ook blij mee en wil je graag helpen om de accommodatie 

te onderhouden en verder te pimpen? Laat het ons weten. 

 

 
Wisten jullie trouwens dat de bar nu ook doordeweeks 

geopend is op woensdag- en donderdagavond? 
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Hockey Seven competitie gestart 

Dit seizoen neemt MHC Vianen voor het eerst deel aan de hockey Seven 

competitie. Dit vindt plaats 1x per 2 weken op een vrijdagavond en is gericht op 

senioren (met name ouders) die het leuk vinden om nog wel eens partijtje te 

spelen, maar niet elke zondag hier aan kwijt willen zijn. Het is een leuke en 

gezellige en laagdrempelige competitie, waarin we 7 tegen 7 spelen op een half 

veld tegen clubs hier uit de naaste omgeving.  

 

Heb je in het verleden ook gehockeyd en kriebelt het toch wel een beetje als je 

langs de lijn staat? Mail dan even naar info@mhc-vianen.nl en we nemen contact 

met je op zodat je een keer vrijblijvend mee kan doen. En gewoon lekker trainen 

op je eigen niveau kan natuurlijk ook altijd op de maandagavond om 20:30 met 

de trimhockey. Het is een leuke diverse club enthousiastelingen die het heerlijk 

vinden om elke week even lekker te sporten met een stick en bal.  

 

 

  

 

Maak jij al gebruik van de MHC 

Vianen Hockey app? De LISA Hockey 

app is een onmisbare app voor 

ouders, spelers, trainers en coaches.  

Op de app kun je makkelijk altijd het 

laatste clubnieuws raadplegen, zie je 

uitgebreide wedstrijddetails, 

trainingen, scheidsrechters en 

aanwezigheid tijdens zowel trainingen 

als wedstrijden. Ook kun je de 

wedstrijden en trainingen makkelijk 

naar je agenda synchroniseren.  

Nadat je de app hebt gedownload kun 

je inloggen met je lidnummer en 

wachtwoord. Wachtwoord vergeten? 

Vul dan je e-mailadres en lidnummer 

in zoals bekend bij de 

ledenadministratie. Via de mail krijg je 

een nieuw wachtwoord. Lidnummer 

vergeten? Neem dan contact op met 

ledenadministratie@mhc-vianen.nl 

Het is belangrijk dat je het bij het 

inloggen het e-mailadres gebruikt dat 

bekend is bij ons in de 

ledenadministratie. 
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Scheidsrechterszaken 

De afgelopen jaren heeft het opleiden van nieuwe scheidsrechters door Corona 

stilgelegen. Hierdoor is een achterstand ontstaan, die we de komende periode 

willen gaan inlopen. De algemene regel is dat iedereen die de B-leeftijd heeft een 

scheidsrechtersdiploma moet hebben behaald. De komende weken gaan de 

huidige B en A teams uitgenodigd worden om de cursus (online) te volgen waarna 

begin december de kennis getoetst wordt. Hiermee hebben we dan een basis om 

voldoende scheidsrechters te hebben als we de 2e seizoenshelft ingaan.  

 

Na de cursus zullen de nieuwe scheidsrechters begeleid worden in het fluiten van 

de 1e wedstrijden waar nodig. We zijn nog erg op zoek naar ouders die hierin mee 

willen helpen. Heeft u enige hockeyervaring en vind je het leuk om jeugd te 

coachen en begeleiden hierin enkele uurtjes? Laat het ons weten door te mailen 

naar info@mhc-vianen.nl. Alle hulp is zeer welkom! 

 

 

mailto:info@mhc-vianen.nl
mailto:info@mhc-vianen.nl


  

Sleutels clubhuis en hek 

Een jaarlijks terugkerend probleem is het tekort aan sleutels (van het hek, van de 

voordeur van het clubhuis en van de sproeier), veroorzaakt doordat eenmaal 

uitgedeelde sleutels met heel (maar dan ook echt héél) veel moeite worden 

teruggegeven op het moment dat de betreffende persoon de sleutels niet echt 

meer nodig heeft. 

Natuurlijk vindt iedereen dat hij of zij een set sleutels nodig heeft, omdat anders 

een team mogelijk niet door het hek kan, of omdat men het clubhuis niet in kan 

bij slecht weer. De sleutels van MHC Vianen zijn sleutels met een certificaat, wat 

inhoudt dat ze niet zomaar bijgemaakt mogen worden, zonder dat de 

certificaathouder (meestal de secretaris) daar toestemming voor geeft. Zonder 

zo'n certificaat zou er een wildgroei aan sleutels kunnen ontstaan, waarbij we als 

club uiteindelijk het overzicht verliezen wie er allemaal toegang tot het clubhuis 

heeft. Maar dat betekent ook dat het bij laten maken van sleutels relatief prijzig 

is, en we daar liever niet voor kiezen. 

Daarom is in het verleden het besluit genomen dat de trainers van de vroegst en 

laatst trainende teams een setje zogenaamde trainerssleutels krijgen. Dat 

betekent ook gelijk dat bij een nieuw seizoen de sleutels ingeleverd moeten 

worden wanneer de trainer niet meer als eerste of als laatste op het veld staat, of 

wanneer je geen functie meer hebt waarvoor je sleutels nodig hebt. Lever je de 

sleutels niet in, dan bestaat de kans dat een trainer elke week een uitdaging heeft 

om het hek en het clubhuis op tijd geopend te krijgen. 

Daarom: Lever svp zo snel mogelijk je sleutels van de hockeyclub in, TENZIJ 

je trainer van een eerste of een laatste team van een dag bent! 

Vind je dat je desondanks nog steeds geen afscheid van je sleutels kunt nemen, 

geef dit dan even door aan het bestuur (bestuur@mhc-vianen.nl) , zodat we het 

daarover kunnen hebben. 
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Vrijwilligers gezocht! 

MHC Vianen is een vereniging. Dat houdt in dat wij met zijn allen samen de club 

zijn en er samen voor zorgen dat we de boel draaiende houden. Zo zorgen we er 

samen voor dat iedereen zo veel plezier aan deze sport kan beleven. Dit doen we 

met een hoop vrijwilligers. Maar we zijn ook nog naarstig op zoek naar een paar 

extra vrijwilligers. Zo kunnen we zorgen dat een aantal zaken soepeler gaan lopen 

waar we nu geregeld vast lopen. En het is een leuke manier om leuk veel (nieuwe) 

enthousiaste andere mensen te ontmoeten. Hockeyervaring heb je niet echt 

nodig. Iedereen kan helpen.  

Lijkt dit je wat en wil je wat meer informatie? Laat het ons weten en we nemen 

contact met je op. Is dat niet helemaal je ding, maar wil je wel graag helpen? Laat 

het ons weten en dan nemen we contact met je op hoe we hier invulling aan 

kunnen geven. Onderaan deze nieuwsbrief kun je meer lezen over de 

verschillende vrijwilligers en rollen binnen MHC Vianen. 

 

 

WANTED:  SECRETARIS! 

Het bestuur van MHC Vianen zoekt 

versterking! Wij zoeken iemand die 

betrokken is bij de vereniging en 

enthousiast is om zijn of haar steentje 

bij te dragen op het bestuurlijke vlak. 

Een teamplayer, die het leuk vindt om 

samen met de andere bestuursleden 

onze club ‘draaiende’ te houden. 

Je komt terecht in een actief bestuur 

waarin je mee kunt denken en werken 

aan de toekomst van onze club. We 

verwelkomen je graag in ons team! 

Wat wordt er met name van je 

verwacht? 

 Je zorgt voor een efficiënt lopend 

secretariaat en je vormt samen 

met de voorzitter en 

penningmeester het dagelijks 

bestuur; 

 Je neemt deel aan 

bestuursvergaderingen (ca.  2/3 

keer per maand); 

 Je maakt de agenda en houdt de 

acties en opvolging bij; 

Deze activiteiten kosten je gemiddeld 

2 á 3 uurtjes per week. 

Laat ons weten als jij, of samen met 

iemand anders, hiermee wil helpen: 

info@mhc-vianen.nl. 

mailto:bestuur@mhc-vianen.nl
mailto:info@mhc-vianen.nl
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Even voorstellen: nieuwe vertrouwenspersoon 

Mijn naam is Maite Tromp-van de Pas. Ooit was ik als kind een mini bij MHC 

Vianen, en vertrok bij Dames 1. Na jaren op andere plekken in de wereld gewoond 

te hebben, ben ik nu met ons gezin weer terug in Vianen en trimhockeylid. Ik werk 

als Spoedeisende Hulparts in een ziekenhuis. Hierdoor ben ik gewend met 

mensen moeilijke, verdrietige en vertrouwelijke dingen te bespreken. 

Het is belangrijk dat iedereen een te vertrouwen persoon om zich heen heeft, ook 

bij een sportclub. Hier zet ik mij graag voor in. Alle vragen en situaties zijn van 

harte welkom. 

Contact opnemen kan via maitetromp@gmail.com en 06-42168876. 

  
Hogere energiekosten raken ook MHC Vianen 

Stijgende energiekosten - een hot topic voor iedereen. Ook voor MHC Vianen 

stijgen deze kosten. Hoog tijd om hier samen naar te gaan kijken en na te denken 

over hoe we deze kosten samen kunnen beheersen.  

Wat verbruikt MHC Vianen nou eigenlijk per jaar?  

Zoals waarschijnlijk bekend maken wij gebruik van het sportcomplex van de 

gemeente en huren wij de kunstgrasvelden. De kosten voor de verlichting komen 

echter voor rekening van de club. De veldverlichting is momenteel echter nog 

niet op basis van LED, waardoor de kosten en het verbruik natuurlijk relatief hoog 

zijn. De gemeente bekijkt op dit moment de mogelijkheden om op alle 

sportcomplexen de ‘oude’ verlichting te laten vervangen voor LED-verlichting, 

maar daar zullen we waarschijnlijk nog even op moeten wachten. Het clubhuis is 

eigen bezit -  alle kosten die samenhangen met het clubhuis zijn dus ook voor 

onze rekening.  

Heeft de club een vast of flexibel contract? 

Gelukkig heeft MHC Vianen een redelijk goed gas en stroomcontract, maar de 

verwachting is dat ons tarief in 2023 fors gaan stijgen. Voor het seizoen 

2022/2023 betekent zou dit zomaar een kostenstijging van EUR 5.000 tot EUR 

10.000 kunnen betekenen en dat is teveel. 

En nu, wat moet er gebeuren? 

Onze sterke voorkeur ligt bij flink bezuinigen op de energie, in plaats van de 

contributie verhogen. Hier hebben wij iedereen voor nodig! Natuurlijk is ons 

clubhuis op dit moment niet het meest energiezuinig, maar er valt veel te winnen 

door bewust met ons energieverbruik om te gaan. Hier kan jij bij helpen en helpt 

de club met korte en middellange oplossingen. 

Een uurtje veldverlichting kost ca € 6,00. Dat lijkt niet zoveel, maar met 5 avonden 

trainingen op 2 velden lopen onze energiekosten aardig op. Het direct na de 

training uitdoen van de veldverlichting kan ons jaarlijks honderden euro’s 

schelen. Hierbij het verzoek aan teams en trainers om na de laatste training (en 

wedstrijden op zaterdag) de verlichting uit te schakelen. Alvast bedankt! 

Samen werken aan 

lagere energiekosten 

Acties waar jij direct aan kan bijdragen 

 Veldverlichting: alle veldverlichting 

gaat 10 minuten na de training uit. 

Wanneer veldverlichting per dag 1 

uur eerder uitgaat, besparen we €600 

per maand. 

 Denk er aan om de deuren te sluiten 

en de verlichting achter je uit te 

zetten. Als we er allemaal bewuster 

mee omgaan, hebben we er allemaal 

profijt van. 

 

Er zijn nog veel meer mogelijkheden. 

Hier vragen we jouw input voor. Mail 

naar bestuur@mhc-vianen.nl. 

 

mailto:bestuur@mhc-vianen.nl


 

Wie is wie bij MHC Vianen? 

Bestuur   Technische Commissie  

Mark Versteeg Voorzitter Eric Brenninkmeijer TC Jongste Jeugd 

Vacature Secretaris Niels van Bladeren TC Junioren 

Marcel van Kamp Penningmeester Ruud van Straten TC Junioren 

Eric Brenninkmeijer Technische zaken Erik Zijderveld TC Senioren 

Rien Boumans Coördinator Petanque (PVV2000) Regina de Geus Materialen 

  Paul Voois Trainerbeleid & ontwikkeling 

Wedstrijdsecretariaat  Tom van der Vlugt Trainerbeleid & ontwikkeling 

Ellen Bleijerveld Wedstrijdsecretaris Kitty Versteeg Coördinator Zaalhockey 

Vacature Wedstrijdsecretaris Jolie Dubbers Ondersteuning Jongste Jeugd/Junioren 

  Marsha Borggreven Ondersteuning Jongste Jeugd/Junioren 

Arbitragecommissie    

Naneth Engelen-Goes Indeler scheidsrechters Ledenadministratie  

Vacature Indeler scheidsrechters Fanayé Ververs Ledenadministrateur 

Regina de Geus Scheidsrechtersopleidingen Vacature Ledenadministrateur 
  

Vacature Coördinator LISA 

Clubhuis-/Barcommissie  
  

Jurriaan Burgers Clubhuismanager Bouwcommissie  

Jelmer Boltjes Clubhuismanager Patrick Blankensteijn  

Bart Hello Barindeler Willem Stein  

Jorg Evertse Barindeler Vacature  

Tessa Brenninkmeijer Gastvrouw   

  Clubkleding  

Evenementencommissie  Elsine de Jonge Coördinator clubkleding 

Jolie Dubbers Events Jongste Jeugd   

Marsha Borggreven Events Jongste Jeugd Vertrouwenscommissie  

Bernadette van Dort Events Jongste Jeugd Maîte Tromp-van de Pas Vertrouwenspersoon 

Vacature Events Junioren   

Vacature Events Senioren Communicatiecommissie  

  Marije Kunst Sociale media 

Tuchtcommissie  Vacature Sociale media 

Vacature  Vacature Redactionaris 

  Melvin Bos Website 

Sponsorcommisse    

Vacature Sponsorcoördinator  Kascommissie  

Vacature Sponsorcoördinator Vacature Kascommissaris 

  Vacature Kascommissaris 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 

Eerder in deze nieuwsbrief hebben we het al aangegeven. Hoe fijn is het dat jijzelf of jullie kind elke week kan hockeyen, 

dat er scheidsrechters (vanaf junioren) staan ingedeeld, dat er regelmatig leuke events zijn, dat de teamsamenstellingen 

worden geregeld, de bardiensten ingedeeld worden, dat er materiaal is, kortom dat alles goed 'draait' bij MHC Vianen? Dit 

alles lukt ons niet zonder vrijwilligers!  

Natuurlijk hebben we het allemaal druk, maar vrijwilligerswerk op onze club is vooral ook erg leuk! Je bouwt samen met 

andere vrijwilligers aan de toekomst van onze club, je leert veel mensen kennen en het is bovenal gezellig.  

Hieronder vind je een overzicht met de commissies binnen onze club waar ook de vacatures te vinden zijn. Je kunt een 

vacature natuurlijk ook met z'n 2-en invullen of met meer.  Wat is jouw talent? Waar ben je goed in? Wat vind je leuk? Zet 

je talenten in voor onze club. Je kunt direct reageren op een van de openstaande vacatures via info@mhc-vianen.nl, maar 

laat ons ook weten als je bijzondere interesse hebt voor een bepaalde functie binnen de club. We kunnen je hulp altijd goed 

gebruiken!   

 

mailto:info@mhc-vianen.nl

