
 

Nieuwsbrief 5 - Maart 2013 

 
 

Goede initiatieven 
Nieuwsbrief nummer 5 alweer! We krijgen veel positieve reacties op ons nieuwe orgaan, erg leuk. De 
nieuwsbrief is van en voor de club, dus van en voor ons allemaal. Heb je iets wat nuttig, leuk of 
handig is voor iedereen? Meld je dan bij de redactie! Zo is er dit keer ook aandacht voor de 

sponsorcommissie. We zien hier en daar erg leuke initiatieven van sponsoring, echter met nog te 
weinig kennis van deze commissie. De club biedt het platform voor deze sponsoring en deze 
commissie behartigt de clubbelangen. Belangrijk voor ons allemaal! 

 

Sponsoring 
We zijn heel blij als een sponsor een (financiële) bijdrage wil leveren aan onze club. Vaak zijn het de 
teamleden of ouders van de jeugdteams die zelf zorgen voor een sponsor. Graag willen we als MHC 
Steenwijk een eenduidig sponsorbeleid voeren. Daarom heeft de sponsorcommissie een verzoek aan 
een ieder die een sponsor aan zijn of haar team weet te binden. Willen jullie zo vriendelijk zijn om 
alle initiatieven te melden aan de sponsorcommissie? Op deze manier houden we overzicht van alle 
inspanning! Alvast bedankt! 

  

Jeugdtrainers 
Aan het begin van het seizoen leek het een lastige opgaaf om jeugdtrainers te vinden, maar 
inmiddels zijn er elf jongens en meiden fanatiek aan het training geven op de donderdagmiddag bij 

de jongste jeugd onder leiding van Sietske Geerards. Ze zijn met z'n alleen zeer serieus aan de slag 

gegaan. Onlangs heeft Sietske deze enthousiaste begeleiders een interessante trainerssessie 
gegeven. Ze werden voorzien van allerlei informatie en handige tips om hun trainingen nog leuker en 
leerzamer te maken!  
Wat een toppers deze trainers! Bedankt voor jullie inzet! 

 

 

Wist u dat? 
Met de aanwezigheid van de voorzitter MHC Steenwijk meegedaan heeft aan een brainstormsessie 
van de gemeente over de veiligheid van 'De groene long'? En dat tijdens deze brainstormsessie de 
sportclubs weinig overlast ervaren, maar bewoners zich zorgen maken over onveiligheid met name 
's-avonds. 
 

De bebossing naast het clubhuis is weggesnoeid? Er komt gras voor in de plaats! 
 

We nog steeds op zoek zijn naar een enthousiaste begeleider voor de funkey-trainingen op 
zaterdagochtend? Ook nieuwe talentjes (van 4 tot 6 jaar) die al spelenderwijs willen kennis maken 
met hockey en mee willen doen met deze training zijn van harte welkom! Geef je op! 

 

Mogen wij u(w) kussen? 
Zoals u weet en heeft gezien is de bestuurskamer verbouwd! Het is een multifunctionele ruimte 
geworden voor o.a. vergaderingen en teambesprekingen. En als je geluk hebt kun je er jouw 
zoekgeraakte spullen terug vinden. Toch kan deze ruimte nog wat 'extra's' gebruiken en daarvoor 
zijn we op zoek naar vrijwilligers! Daarnaast zijn wij ook op zoek naar kussens voor op de banken!  
Ideeën? Laat het ons weten!  

 

Hockey bikkel van de maand: "op klompen!" 

Deze maand is onze hockeybikkel één van de vele 'stille krachten' binnen MHC Steenwijk. U kunt 

hem herkennen aan zijn scooter (hoewel hij tegenwoordig ook rijdt op een bakfiets), boormachine en 
gereedschapskist én natuurlijk aan zijn schoeisel. Hij is niet alleen bij onze club, maar ook bij de 
tegenstanders beter bekend als "de hockeyer op klompen": Christian Gorter! Lees meer... 
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