
Spelregels Lidmaatschap 
 
Fijn dat je overweegt lid te worden van de MHC Steenwijk of wellicht ben je zelf of uw dochter/zoon 
al lid van de club. 
 
Om teleurstellingen en discussies te voorkomen is het goed om duidelijk te maken wat je van ons 
kunt verwachten en wat wij van jou verwachten, immers lid van een club worden brengt nu eenmaal 
niet alleen lusten maar ook lasten met zich mee. 
 

- Als spelend lid kunt u deelnemen aan de diverse trainingen die er aangeboden worden en 
kunt u, na te zijn ingedeeld door de technische commissie in een team, deelnemen aan de 
reguliere competitie. Bent U recreatief lid dan blijft dat laatste achterwege. 

- Je kunt gebruik maken van onze prachtige accommodatie en natuurlijk ben je van harte 
welkom op de ons georganiseerde evenementen. 
 

De club functioneert alleen goed als er voldoende 'vrijwilligers' zijn om de diverse taken uit te 
voeren. Daarom vragen wij ook om je zo af en toe in te zetten voor de club door mee te helpen met 
diverse activiteiten: 

- het onderhoud van het terrein of schoonmaak/opknappen van de kantine. 
- mogelijk wilt u zitting nemen in een commissie of het bestuur. 

 
De vereniging investeert veel in haar jeugdleden, daarbij speelt goede begeleiding een grote rol. U 
dient zich te realiseren dat zonder de steun van de ouders dit niet haalbaar is. Er wordt dan ook het 
een en ander van u verwacht zoals: 

- bij toerbeurt rijden bij uitwedstrijden (kinderen tot 12 jaar worden thuis gebracht). 
- twee tot drie keer per jaar verplicht draaien van kantinedienst natuurlijk gepland rondom de 

wedstrijd van uw kind. 
 

De spin in het web en van groot belang voor de ontwikkeling uw kind en de club is de coach dus wees 
niet verbaast als u gevraagd wordt om op te treden als coach of mooier nog biedt u zelf aan.  
 
Tenslotte verwachten we van alle spelende leden dat zij hun scheidsrechterskaart halen zodat zij 
kunnen worden ingezet als scheidsrechter bij 1 van de thuiswedstrijden. 
 
Wees niet bevreesd dat u elke maand benaderd zult worden voor een of andere klus, dat is natuurlijk 
niet zo. Als iedereen zijn deel doet blijft het beperkt tot een paar keer per jaar. 
 


