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Hierbij weer een nieuwe editie van de Greenshot. De vorige Greenshot is nog maar 
een maand geleden en er is alweer zoveel gebeurd. Er staat hele belangrijke infor-
matie in voor ieder spelend lid maar ook voor alle mensen die wel eens op onze 
mooie vereniging komen. Lees het dus aandachtig door! 

Laten we beginnen met een update over de nieuwe shirts. 
Inmiddels zijn we enkele weken verder sinds de laatste communicatie over de  
voortgang van de nieuwe shirts. Wij realiseren ons heel goed dat voor nieuwe  
(jeugd-)leden er op dit moment geen fijne oplossing is voor een clubshirt en willen 
graag met jullie delen waar we nu staan. 

Zoals jullie weten hebben we in samenwerking met Zij & Blij nieuwe shirt designs 
ontwikkeld en is er in enorme getalen gestemd op jullie favoriet. Intussen hebben 
wij uit twee leveranciers, de leverancier van onze voorkeur gekozen. Anderhalve 
week geleden hebben wij van hen een pas-set ontvangen met het nieuwe design en 
de sponsoren. Hoewel het design op een klein foutje na naar onze wens is, zijn we 
nog niet helemaal tevreden op het gebied van de pasvorm. 

Wij blijven kritisch in dit proces en willen ervoor zorgen dat iedereen straks in een 
shirt speelt dat lekker zit en dat langdurig mee gaat. Deze week hebben wij een  
vervolggesprek en passessie in samenwerking met de leverancier gehad waaruit is 
gebleken dat we ons toch niet helemaal lekker voelen in de shirts. Hierop zijn we  
direct langsgegaan bij de andere leverancier en de passessie was erg vruchtbaar. We 
doen hard ons best om het nieuwe shirt zo spoedig mogelijk voor iedereen  
beschikbaar te stellen. 

Vacature ledenadministratie 
Helaas heeft Diana aangegeven dat zij, nu met haar nieuwe baan en de oplopende 
aanmeldingen, haar werkzaamheden voor de ledenadministratie niet meer kan 
voortzetten. Wie wil een paar uurtjes per maand wat administratieve handelingen 
verrichten voor onze mooie vereniging? Mail naar ledenadministratie@mhv-
evergreen.nl  En natuurlijk enorm bedankt, Diana!  
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Contributie 2020-2021 

Beste Leden, 

Om onze verengingen draaiende te houden zijn jullie het meest belangrijk. Dit geldt 
niet alleen op het gebied van sportiviteit en gezelligheid, ook financieel is de vereni-
ging afhankelijk van de door jullie betaalde contributie. Het samenstellen van de 
contributiefactoren is gedaan door de commissie financie n. De commissie financie n 
bestaat uit: Koos Borsboom, Pauline Deelen, Diana van Maurik en mij. Het opstellen 
van de facturen is niet zo gemakkelijk als ik vooraf had gedacht, vanaf 1 september 
wordt bijna dagelijks hieraan gewerkt. Het extra werk zit hem vooral in de juiste 
verwerking van nieuwe leden, familiekorting, zaaltoeslag en het afkopen van dien-
sten waar goed op gecontroleerd moet worden. Toch is het ook voor dit seizoen ge-
daan, de facturen zijn klaar om te verzenden. 

Voor het seizoen 2020-2021 worden de contributiefacturen komende week (week 
40) verzonden, u zult hiervan melding ontvangen van Clubcollect. Clubcollect ver-
zorgt voor Evergreen de facturatie. Binnen Clubcollect heeft u de mogelijkheid om in 
termijnen te betalen. Wij vragen u om de factuur tijdig te betalen. Tijdig betalen 
geeft Evergreen de nodige financie le ruimte en voorkomt extra werk en kosten. 

Groet, 

Lucas Peet,  

Penningmeester 

 

De Scheidsrechtercursus gaat weer van start! 
Iedereen vanaf de B-leeftijd die nog geen kaart heeft behaald krijgt binnenkort een 
mail. Hierin staan de inlogcodes voor de E-learning van de KNHB. Belangrijk is dat 
het juiste mailadres in Lisa staat! Ook gaan we e e n of meer spelregelavonden  
houden om jullie klaar te stomen voor het examen. De cursus duurt ongeveer een 
maand en z.s.m. daarna plannen we een aantal examendata. Anders dan vorig jaar 
gaan we in kleinere groepen examen doen. Heeft u geen mail gehad en wilt u toch 
meedoen en uw Scheidsrechterkaart halen? Stuur dan een mail naar: 
arbitrage@mhv-evergreen.nl  

Ook voor overige vragen over scheidsrechters kunt u dit mailadres gebruiken. 
Momenteel worden de indelingen voor de fluitbeurten op maandagavond voor het 
komend weekend ingedeeld. We gaan binnenkort verder van te voren indelen  
waardoor het makkelijker moet worden om onderling te ruilen. Je kan dan op de 
website of in Lisa zien wie er wanneer opgesteld staat. Mocht je ingedeeld zijn en je 
bent verhinderd, kan je in het fluitschema iemand zoeken om de fluitbeurt te ruilen.  
Groet,  
Dennis van Teffelen,  
Hoofd arbitrage 
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De toekomst van Evergreen: Jeugd! 
Beste leden en (toekomstige) vrijwilligers. 

De competitie is al lekker op gang maar helaas hebben wij nog niet voor elk jongste 
jeugd team een trainer voor de woensdag kunnen vinden. Dit komt doordat trainers 
van Movella aangepaste studieroosters hebben i.v.m. Corona en hierdoor op woens-
dag er minder trainers beschikbaar zijn. 

Wel hebben we een interne hoofdtrainer en hij zal in samenwerking met  
teamtrainers de trainingen opzetten en uitvoeren. Voor de teamtrainers zijn wij op-
zoek naar Jeugdspelers vanaf de D die ons willen helpen op de woensdag middag 
van 14:30 tot 15:30, 15:30 tot 16:30 of van 16:30 tot 17:30. We hebben voor nu een 
tijdelijke oplossing, maar zouden het graag vast willen invullen. Ook vinden we het 
belangrijk dat we eigen trainers kunnen vinden! 

Wat bieden wij voor onze trainers? Een vergoeding per maand, praktische opleiding 
en natuurlijk ook de begeleiding van de hoofdtrainer. Lijkt het je leuk om training te 
geven aan de jongste jeugd? Of komt de woensdag je niet uit maar wil je wel graag 
helpen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, zodat ook onze toekomst straks 
een vaste trainer heeft. 

Groet,  
Roy Veringmeier, Hoofd technische zaken 

Aanvragen VOG voor trainers en coaches jongste jeugd 
We vinden het belangrijk om een veilige omgeving te cree ren binnen de vereniging 
en daarom zullen we op korte termijn, in samenwerking met de personen zelf, gaan 
starten met het aanvragen van VOG’s voor de trainers en coaches van de jongste 
jeugd. Vragen hierover? Mail naar: jasper@mhv-evergreen.nl 
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We kunnen er allemaal niet meer om heen… Coronamaatregelen 
Ook een update over de Coronamaatregelen op Evergreen. Door het oplopende  
aantal Coronagevallen zijn de regels aangescherpt. Daarom worden ook op  
Evergreen de regels weer aangescherpt en willen wij wederom jullie aandacht  
vragen voor de maatregelen die gelden vanaf 18:00 op 29-09-2020: 

• Alleen spelers, coaches, trainers en scheidsrechters mogen het terrein op. 

• De bar en kleedkamers zijn dicht, alleen toiletten zijn open (bardiensten komen 
dus te vervallen). 

• Blijf niet hangen na een training of wedstrijd, vertrek zo snel mogelijk. 

• Wij adviseren maximaal vijf ouders begeleiding bij het reizen naar uitwedstrij-
den. Houd tevens de website van de andere verenigingen in de gaten. 

• Wij adviseren om een mondkapje te dragen wanneer je met meerdere personen 
in een auto zit. 

• Houd nog steeds 1,5 meter afstand en registreer je middels de QR-code  
bij binnenkomst. 

Rookbeleid 
Deze Coronamaatregelen zijn tevens weer een goed moment om ons rookbeleid aan 
te halen: Op maandag tot en met zaterdag mag er niet worden gerookt op het  
terrein, behalve bij het rookhok.  

Tijd over? Of juist zin om ons te helpen?  
Het gaat ontzettend goed met nieuwe inschrijvingen en activiteit op de vereniging. 
We zoeken daarom nog ondersteuning op de volgende gebieden: 

• Ondersteuning technische commissie: Wie vind het leuk om mee te denken met 
hockey-gerelateerde zaken, bijvoorbeeld train-de-trainer, trainingen en derge-
lijke? Stuur een mail aan tc@mhv-evergreen.nl  

• Ondersteuning bar: We zijn opzoek naar mensen die kunnen helpen bij het  
openen en sluiten van de bar. Stuur een mail aan: bar@mhv-evergreen.nl  

De Grote Clubactie 
Onlangs is de Grote clubactie weer van start gegaan. Door de 
huidige maatregelen is het voor onze leden lastiger om langs 
de deuren te gaan om lootjes te verkopen. Ieder lid heeft een 
eigen QR-code gekregen waarmee zij via de digitale weg hun 
lootjes alsnog met passie kunnen verkopen. Steun de vereni-
ging en haar leden door lootjes te kopen!  
En heb je al je idee voor de opbrengst doorgegeven? 
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In de spotlights: de nieuwe lockers. 
Vanaf de eerste tekeningen van de clubhuisuit-
breiding was het duidelijk: de ruimte waarmee 
Johan en Jannick moesten woekeren om spullen 
op te slaan en de destijds met veel bloed zweet 
en tranen gebouwde keepersuitbouw, waren te 
krap bemeten. Dus moest er in de nieuwbouw 
een fatsoenlijke ruimte komen waar keepers niet 
alleen spullen kwijt konden, maar ze zich ook in 
dat harnas konden hijsen. Dankzij het voort-
schrijdend inzicht bij de Gemeente, werd ook de-
ze ruimte bij de subsidiabele oppervlakte geteld, 
waardoor in ieder geval de ruimte zeker was.  
 
Wat niet zeker was, was de inrichting. Diverse 
offertes werden ingediend, maar daar werd nie-
mand, gezien het zeer beperkte budget, blij van. 
Daarom besloot Paul Luijnenburg, het ontwerppotlood ter hand te nemen, en zelf 
een forse kastenwand te tekenen. Samen met Koos Borsboom werden de tekeningen 
verfijnd tot het uiteindelijke ontwerp kon worden getest. Dat testen bleken verstan-
dig, want groot op papier en groot in werkelijkheid, bleek nogal een verschil, ofwel, 
eenmaal in elkaar gezet, was een unit niet transportabel. Monteren ter plekke dus.  
 
Al het hout besteld en op maat gezaagd aangeleverd, konden we met de Ikea-
activiteiten beginnen. De makers kregen steeds meer bewondering voor Ikea, want 
per element tien verschillende panelen zagen, frezen en in elkaar schroeven, bleek 
geen sinecure. Gekozen werd voor de prefab-methode, met andere woorden: alle 
deuren werden op maat gemaakt en gefreesd, de sleuven in boven en onderkant 
werden gefreesd en per unit werd zo een pakket van tien onderdelen samengesteld, 
waaruit negen kast-units moesten ontstaan. 
 
Dat zo’n methode werkt, bleek, want gaandeweg lukte het om een unit in drie kwar-
tier in elkaar te zetten. Toen daarna de deuren er op zaten, begon het echt ergens op 
te lijken. Van de nog resterende materialen bleek het ook nog mogelijk een stevige 
bank te maken, waar de tassen en keeper ruimschoots op terecht kunnen.  
Nu nog de sluitmechanismen er op, teamnaam op de deuren en elke keeper kan 
weer met een gerust hart zijn spullen opbergen.. 
 
Ook de materiaalcommissaris Peter Roos kan alles overzichtelijk beheren dankzij de 

inspanningen van Paul, Koos Borsboom, Koos Ouwerkerk en Dennis van Teffelen. 

Ook willen wij Houthandel Van der Marel bedankt voor het leveren van het hout te-

gen een vriendelijke prijs.  



Jongste Jeugdcommissie 
Het was wel weer even wennen, wedstrijden spelen. Voor veel kinderen was de laat-
ste wedstrijd een half jaar geleden, bijna net zoveel kinderen beleefden hun  
eerste hockeywedstrijden. Wij hopen dat de spanning er vanaf is en ze met plezier 
en groeiend zelfvertrouwen de volgende wedstrijden gespeeld gaan worden.  
 
De jeugdcommissie heeft met veel plezier het jaar en informatieboek geschreven, we 
hopen natuurlijk dat jullie hier nuttige informatie in vinden, maar heb je ideee n,  
onderwerpen of andere feedback laat het ons weten, zodat we hiermee de  
volgende versie van het jaarboek weer beter kunnen maken. 
 
Met ingang van de tweede periode na de herfstvakantie hebben we een extra  
meisjes F team, samen met de huidige mixF hopen we dat alle kinderen van deze 
leeftijdscategorie een leuke periode tegemoet gaan.  Ook bij de andere  
leeftijdscategoriee n hebben we teams met ruime bezetting, hier kunnen we nog 
geen extra teams inschrijven, wel trainen kinderen die zich nu gaan aanmelden met 
de groepen mee en zullen we in overleg met de coaches kijken hoe ze na de  
winterstop of begin zaalseizoen ingepast kunnen worden. Ook deze kinderen willen 
we natuurlijk het begin van een leuke hockeytijd geven. 
 
Tenslotte, het woord Corona is helaas nog steeds in de krant te vinden en nog niet in 
de geschiedenisboeken. We hebben leuke ideee n voor ons eerste herfstkamp  
bedacht, maar door de maximale toegestane groepsgrootte van 50 personen en  
verwachte extra maatregelen hebben we besloten dat we het herfstkamp  
verplaatsen naar een voorjaarskamp. 
 
Groet, 
Jongste Jeugdcommissie (Yvon, Liselot, Marcel, Robin en Peter) 
 
Meubilair kleedkamers 
Ondanks dat het nieuwbouwgedeelte al volledig in gebruik is en waar de leden zich 
al vertrouwd voelen, missen hier nog een aantal essentie le onderdelen. Bij deze 
doen wij een oproep aan onze leden (en hun netwerk) om mee te denken over de  
invulling van de kleedkamers. Denk hierbij aan: banken om op te zitten (prioriteit) 
en bijvoorbeeld haakjes/ophangsysteem voor jassen en tassen. 
 
Alle hulp en middelen zijn hierbij welkom!  
 
 
Feedback? Opmerkingen? Ideeën? Laat het weten: 
secretaris@mhv-evergreen.nl  
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