NIEUWSBRIEF MHC Goirle
10 april 2018

Inmiddels zijn we na een warme start, een tweede heel koud
weekend en een lang paasweekend weer lekker begonnen met
de tweede helft van het seizoen 2017-2018. Afgelopen weekend
is de lente dan echt begonnen en die gaat voorlopig nog niet weg
dus wij hebben er zin in!

VOG VOOR VRIJWILLIGERS VANAF 2018-2019
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.
Vanaf seizoen 2018-2019 is elke vrijwilliger die werkt met kinderen
bij MHC Goirle verplicht om een dergelijke verklaring aan te vragen.
De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden
niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. De VOG is daarmee een belangrijk
onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie! Meer informatie
vind je o.a. op de website van de gemeente: https://www.goirle.nl/vog.html
MHC Goirle kan als vrijwilligersorganisatie GRATIS een digitale VOG aanvragen. Meer informatie
hierover volgt later!

25 APRIL THEMA-AVOND: VEILIG VOELEN
Regelmatig worden we in de media geconfronteerd met voorbeelden van wangedrag binnen
sportclubs. Het is makkelijk om te zeggen dat dit binnen MHC Goirle niet gebeurt of dat het
invoeren van een VOG dit voorkomt, maar dat is echt te makkelijk.
Ongewenst gedrag bestaat er in allerlei soorten en maten en je maakt ons niet wijs dat er binnen
MHC bijvoorbeeld nooit gepest wordt. In onze missie staat niet voor niks dat iedereen zich thuis
moet voelen bij MHC Goirle.

De grote vraag is hoe we een prettige omgeving voor onze leden, ouders en vrijwilligers kunnen
bereiken. We proberen door middel van een interactieve thema-avond de spelregels (normen en
waarden) binnen onze club op te halen. Wij willen daarbij graag antwoord op de volgende vragen die
we door middel van concrete stellingen willen bespreken:
•
•
•
•
•
•

Hoe gaan wij met respect om met onze scheidsrechters en vrijwilligers?
Hoe willen we dat onze trainers en coaches zich gedragen voor, tijdens en na de wedstrijd?
Wat verwachten we van publiek en ouders?
Wanneer is een (machts)verhouding ongewenst?
Hoe voorkomen we pestgedrag?
Wanneer spreken we elkaar aan?

Wij willen als vereniging achteraf niet zeggen dat we er niet alles aan gedaan hebben om voor
iedereen een veilige omgeving te creëren. We kunnen dit zeker niet alleen, want de club maken we
samen! Ouder, lid, trainer, coach of vrijwilliger: let’s stick together en denk mee om de spelregels
rondom onze normen en waarden te bepalen…
We doen dit op woensdagavond 25 april om 19.30 uur in het clubhuis. Verzoek om je vooraf aan te
melden via veilig@mhcgoirle.nl.
Joke van Unnik, Ralph van de Gevel en Jan Mastenbroek

VACATURE WEDSTRIJDSECRETARIAAT SENIOREN
Met ingang van het nieuwe seizoen zoeken wij een belangrijke spin in het web bij de planning van de
thuiswedstrijden voor de senioren- en veteranenteams! Daarbij gaat het voornamelijk om het maken
van een planning voor alle thuiswedstrijden op zondag en ervoor zorgen dat deze bij alle
betrokkenen bekend is. Na afloop van de speeldag is het jouw taak om ervoor te zorgen dat de online
verwerking van de uitslagen door scheidsrechters en coaches op een goede manier verloopt. Je
onderhoudt contact met de coaches, de KNHB, scheidsrechters en met de wedstrijdsecretarissen van
andere verenigingen. Vind je het leuk om je steentje bij te dragen aan de club, dan horen we dat
graag via bestuur@mhcgoirle.nl.

WEDSTRIJDFORMULIER
Beste coaches, begeleiders en aanvoerders,
Het is van groot belang dat jullie het digitale wedstrijdformulier (DWF) wekelijks tijdig én correct
invullen en opsturen zodat de bond het kan verwerken. Hierbij in het kort de belangrijkste
informatie:
1. VOOR DE WEDSTRIJD
•
De aanvoerder(s)/ begeleider(s) van de beide teams zorgen dat de gegevens van de teams
aan de beide scheidsrechters in het DWF getoond kunnen worden.
•
Spelers van het team moeten VOOR de wedstrijd ingevuld zijn.
•
Bij het niet komen opdagen van een team wordt dit vermeld op het DWF. Er wordt geen
uitslag voor de desbetreffende wedstrijd ingevuld. Het wedstrijdformulier dient altijd te
worden ingevuld en verstuurd!
2. NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD (direct)
•
De scheidsrechters vullen de uitslag en eventuele tuchtzaken/opmerkingen in op het DWF en
bevestigen de uitslag.

•
•

De aanvoerders/begeleiders van beide teams ronden ook het DWF af.
Als iedereen afgerond heeft worden de uitslagen direct verwerkt in de standen. Als het om
een of andere reden niet lukt om het DWF af te ronden direct na de wedstrijd, dan moet
iedereen uiterlijk maandagavond 19.00 uur na de wedstrijd het formulier hebben afgerond.
Daarna zijn de teams in gebreke en kunnen er boetes uitgedeeld worden.

Je vind het DWF in de LISA-app onder het tabblad ‘meer’.

ROADSHOW NIEUWE LISA-APP
Na ruim 3 jaar is het tijd voor vernieuwing: er komt een nieuwe hockey-app! Gebruiksvriendelijker,
sneller en de app toont precies wat voor jou belangrijk is. De mensen van Ledeninformatiesystemen
BV (LISA) houden en roadshow door Nederland waarin ze vertellen over de vernieuwde app.
Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom, maar in het bijzonder de commissieleden die regelmatig
gebruik maken van de LISA-app. Op 4 juni is er een bijeenkomst in de regio Eindhoven en op 11 juni
in de regio Breda. Exacte locaties worden nog bekend gemaakt. Aanmelden kan via
nieuwsbrief@lisa-is.nl

SPULLEN JONGSTE JEUGD OPRUIMEN
Het komt steeds vaker voor dat er op zaterdagochtend doeltjes en pionnen achterblijven op de
velden die gebruikt worden voor de wedstrijden van de jongste jeugd: F-jes en E-tjes. Bij dezen het
dringende verzoek de spullen na de laatste wedstrijd terug op de kar te leggen en deze op te ruimen.

COMMUNICATIECIE STELT ZICH VOOR
Heb je leuke of interessante berichten, een grappige anekdote, of een wedstrijdverslagje. Wij horen
het graag! Ook een speler van de maand en foto’s van evenementen op de club vinden we leuk om
te delen. Mail ons op communicatie@mhcgoirle.nl of spreek ons even aan op de club!
 Maar hoe wil jij worden geïnformeerd? Welk medium heeft jouw voorkeur en/of gebruik je
het meest? Dat willen we onderzoeken middels deze enquête. Het kost je ongeveer 2
minuutjes om te vullen!
WIE ZIJN WIJ?

Ik ben Danielle Kruize, 45 jaar en getrouwd met Henk. In het dagelijks
leven werk ik met veel plezier als psychologe bij Silverpsychologie in
Tilburg.
Henk hockeyt al zowat zijn hele leven, eerst bij Forward en nu bij HC
Tilburg. Dat onze kinderen, Jasper (9) en Iris (7), in het hockeywereldje
terecht zijn gekomen, komt niet helemaal uit de lucht vallen. MHC
Goirle heb ik leren kennen toen Jasper bij Mariëlle begon aan de
funkeyhockey, nu speelt hij met veel plezier bij de J6E1. Iris, ook bij de
funkeys begonnen, speelt inmiddels in het meidenteam van de F1. En
ook ik hockey inmiddels zelf, bij de gezellige recreanten C op
woensdagvond probeer ik een balletje te raken. Toen al weer 2 jaar
geleden Marielle bij benaderde voor een bestuursfunctie heb ik me,
met nog steeds veel plezier, laten strikken en volgens mij timmeren we als commissie communicatie
goed aan de weg!

Mijn naam is Naomi Ansems, 40 jaar, en ik woon samen met mijn zoon Sem
in Goirle. Sem is bijna 12 en hij speelt bij de D1. In het dagelijks leven ben ik
HR adviseur en in mijn vrije tijd ben ik uiteraard enthousiast supporter bij
MHC. Toen ik de oproep zag dat er versterking gezocht werd voor de
communicatiecommissie heb ik me aangemeld. Ik vind het leuk om een
positieve bijdrage te leveren voor de club en hoop dat iedereen ons weet te
vinden als er leuke wetenswaardigheden zijn!

Ik ben Sjoukje van der Haring, 41 jaar, woon samen met Dave die ik heb leren
kennen op de ‘oude’ hockeyclub Tilburg. Onze zoon Tijl van 10 heeft een jaar
bij Mariëlle meegedaan bij de Puppies en bijna een seizoen bij de F-jes, maar
hockey was toch niets voor hem. Een jaar later begon onze dochter Liselot (7)
bij de Puppies, zij speelt nu met veel plezier in de F1. Na een oproep van
Daniëlle vlak voor de zomervakantie vorig jaar, besloot ik om haar een handje
te helpen. Dit seizoen geef ik samen met Mariëlle de training aan de meiden
van de F1. Op woensdagmiddag en ik dus op de club van 15.30 tot 16.30 uur en
om de week op zaterdagmorgen. Op 14 april zit in de ochtend achter de
wedstrijdtafel, misschien tot dan of op een ander moment!

TOT DE VOLGENDE KEER!!

