De Greenshot
Editie April 2022

We hebben weer een volle Greenshot voor jullie gemaakt. Veel leesplezier.

Save the dates!





Zaterdag 21 mei: Discoavond voor alle jeugd, eerst de jongsten, afsluitend tot 0:00 uur de oudsten.
Zaterdag 11 en Zondag 12 juni: Laatste competitiewedstrijden thuis betekent een feestweekend!
Weekend van 8, 9 en 10 juli: C/D-Kamp op Evergreen.
Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen is de voorjaars algemene ledenvergadering, nodig voor
het vaststellen van de begroting en de nieuwe contributies, gepland op:
Maandag 23 mei
Inloop 19:15 uur, starten om 19:30 uur.
Locatie: MHV Evergreen

Agenda en voorstellen, waarbij voorstel over de missie, visie en kernwaarden van het bestuur, zullen tijdig
worden gepubliceerd op de website. Lijkt u het leuk om als eerste deze visie gepresenteerd te krijgen, om
nog puntjes op de i te zetten? Reageer dan vooral op deze mail of naar bestuur@mhv-evergreen.nl

Alarm!!!
Om ons clubhuis te vrijwaren van het bezoek van ongenode gasten, is er tegelijkertijd met de nieuwbouw
een state-of-the-art alarminstallatie aangelegd (moest ook van de verzekering). Dit alarm is te bedienen
middels een tag, die alle coaches, trainers en nog wat andere lieden uit hoofde van hun functie hebben. In
principe schakelt het alarm automatisch in op 23:00u. Ga je echter eerder weg, terwijl er niemand meer is
of komt, schakel het dan zelf handmatig in. Dat doe je door deuren te sluiten en je tag tegen de schakelaar
te houden (direct rechts naast de ingangsdeur, binnen bij het clubhuis). Dat geldt ook voor lege weekeindes, waar geen activiteiten op de club zijn. Inbrekers komen echt niet alleen ‘s nachts. Het meest wordt in
dat soort weekeindes gebruik gemaakt van de toegang tot de keepersuitrustingen. Daarbij moet niet alleen
het alarm worden afgezet voordat je de keepersdeur opent, maar na gebruik van het keepershok OOK
WEER WORDEN AANGEZET. Zo niet wordt er weer een functionaris gebeld of komt de beveiliging kijken
met de daarbij behorende extra kosten. Bedenk dus, dat je tag niet alleen bedoeld is voor het toegangshek,
maar ook heb je als tag-houder de verantwoordelijkheid er voor te zorgen, dat de beveiliging op orde is.

Organisatorische hulp gezocht met financiële affiniteit..
Helaas hebben we op dit moment nog steeds geen penningmeester gevonden. Voor deze vrijwilligersfunctie hoef je echt geen financiele achtergrond te hebben, zolang je maar enigszins bedrijfskundig inzicht hebt
en vooral zin hebt om een bijdrage te leveren aan de club in een enthousiast en gezellig bestuur.

Scheidsrechters en barvrijwilligers
Vinden jullie het ook weer heerlijk om op het veld te staan, lekker hockeyen met je teamgenoten? Of sta je
langs te kant te kijken naar je zoon, dochter of partner? Zaterdag of zondag ben je weer op de club te vinden en kan je weer genieten van het samenzijn, van een drankje op het terras en kijken naar of het spelen
van een spannende wedstrijd. Wie zorgen er nou voor dat dit weer allemaal kan?
De scheidsrechters en de mensen achter de bar! Deze fantastische vrijwilligers helpen ons allemaal om te
genieten van ons hockeyweekend.
Hoe fijn is het als je een scheidsrechter heb, zodat jij je wedstrijd kan spelen?
Hoe fijn is het als er iemand achter de bar staat die je tosti kan maken en je een drankje kan geven?
Hoe fijn zou het zijn als jij dat ook voor je vereniging kan doen?
Wij zoeken altijd:

Mensen die bardiensten willen draaien;

Mensen die barhoofd willen zijn (waaraan in de vorige Greenshot uitgebreid aandacht is besteed);

Scheidsrechters.
We kunnen ons voorstellen dat het fluiten van een wedstrijd niet zo gemakkelijk voor je kan zijn, zeker een
eerste keer. Maar het is ook ontzettend leuk om te doen. Bijna net zo leuk als zelf een wedstrijd spelen. En
we hebben ervaren scheidsrechters die je willen begeleiden tijdens het fluiten van je eerste wedstrijden.
Ook als toeschouwer is het gaaf om je scheidsrechterskaart te halen. Je gaat de regels nog beter begrijpen
en het spelletje nog leuker vinden. Dat kan via een gratis online cursus bij de KNHB.
Nadere info of geef je op via bar@mhv-evergreen.nl of arbitrage@mhv-evergreen.nl

Vacature wedstrijdsecretaris
Aan het einde van het seizoen stopt wedstrijdsecretaris Jaap van Loon met zijn werkzaamheden. We zijn
dus op zoek naar een organisator met improvisatietalenten en feeling voor de wedstrijdteams. Tijdsbesteding is moeilijk in te schatten. Als alles soepel verloopt ben je een kwartiertje per week kwijt en aan het
begin van elke periode 1-2 uur, maar zodra er afgelastingen komen, kan het soms meer zijn.

Restitutie vrijwilligersbijdrage
Bij de contributienota hebben de meeste leden een vrijwilligerstoeslag betaald. Deze toeslag is bedoeld
voor leden, die (nog) geen werkzaamheden voor de vereniging verrichten, naast fluiten, rijden, bardienst of
betaalde trainers. Mocht iemand wel werkzaamheden hebben verricht, zoals bijvoorbeeld coachen, maar
ook opruimen of schoonmaken, dan kan deze de vrijwilligerstoeslag terugvragen. Dat kan middels een
mailtje naar penningmeester@mhv-evergreen.nl met vermelding van de werkzaamheden en van uw IBAN.

We zijn een vereniging voor iedereen en we doen het samen...
Dat betekent, dat we van ieder lid en/of zijn/haar ouder/verzorgers verwachten, dat ze wat doen voor de
vereniging. In ieder geval geldt dit voor de bar, en -voor spelende leden vanaf B-leeftijd- het fluiten. We realiseren ons, dat niet iedereen altijd in die gelegenheid is en dat bepaalde indelingen, net op een verkeerd
moment komen.
In die situatie, waarin je echt niet kunt voldoen aan de opgelegde taak, bestaat de mogelijkheid deze werkzaamheden door een ander, bij voorbeeld een teamgenoot, te laten verrichten. Dat kan door te ruilen (wel
ff doorgeven !), iemand anders tegen vergoeding jouw beurt te laten verrichten, waarbij je dan onderling
afspreekt hoe de vergoeding wordt geregeld, (ook hier wel ff doorgeven) en
je kunt –via Evergreen- een beroep doen op de vrijwilligerspoule, dan moet je de vergoeding aan Evergreen
betalen. Laat dit zo snel mogelijk weten als reply op de mail betreffende de indeling.

Update ledverlichting
Yes! Er zit voortgang in het verkrijgen van ledverlichting op Evergreen. Dat is niet alleen een gewenste stap
op het gebied van verduurzaming, maar ook broodnodig voor Evergreen om de energiekosten te kunnen
blijven betalen. De gemeente is op dit moment bezig met de offertes van een externe partij. Wij hopen dat
we in de zomervakantie aan de slag kunnen met het plaatsen van de ledverlichting.
HERINNERING: Wist je dat je voor je Evergreen geld kan verdienen met die bestellingen? Thuisbezorgd, Coolblue, Praxis en zelfs AliExpress doen mee als je bestelt via deze link: https://
kopenvoorjeclub.nl/mhvevergreen

Lid van Verdienste
Na jaren van inspanning en toewijding voor de vereniging is afgelopen maart Johan Huis benoemd tot Lid
van Verdienste. Johan is een waar clubicoon die zeer regelmatig op de vereniging te vinden is. De meest
recente en zeer geslaagde actie van Johan was de Violenverkoop. Met de opbrengst van deze actie zijn er
nieuwe terrasmeubels aangeschaft! Hier hebben we al veel gebruik van kunnen maken de afgelopen periode en zijn ideaal om in het zonnetje te zitten.
Maar zo’n oorkonde verdien je natuurlijk niet zomaar: In het verleden heeft Johan diverse reizen georganiseerd naar Marlow, Normandie, Keulen en Berlijn. Ondanks dat Johan de laatste maanden wat minder langs
de lijn te vinden was vanwege persoonlijke omstandigheden,
vinden wij het fantastisch om de beste man weer steeds vaker op het terrein te zien!
Johan, namens heel Evergreen, bedankt!

Zaalseizoen
We zijn alweer volop aan het veldseizoen begonnen, maar we willen even terugkijken naar het zaalseizoen.
Helaas liep dit niet zoals we hadden gepland. De eerste week dat we zouden starten met de zaaltrainingen,
kwam het hele land in een lockdown en mochten we niet meer sporten na 17:00 uur. Daar ging onze zorgvuldig gemaakte planning. Gelukkig konden we na een paar weken de trainingen weer oppakken. Dankzij
de flexibiliteit van onze trainers hebben we dit goed weten op te pakken. Wij en alle spelers zijn hen daar
heel dankbaar voor. Na nog een paar weken konden ook de wedstrijden weer beginnen.
Toch leuk dat er nog wat wedstrijden in de zaal gespeeld konden worden. We zijn al goed aan het nadenken voor het komende seizoen voor de indeling van de zaaltrainingen. Verder zijn we aan het kijken of het
mogelijk is om balken te regelen voor op het veld. Zodat we in de zaal- en op het veld kunnen trainen voor
de zaalcompetitie. We hebben al een aanmelding gehad van een ouder die met ons mee wil denken. Het zou
fijn zijn als we nog iemand vinden die ons, in de breedste zin van het woord, kan helpen bij het organiseren
van het zaalseizoen. Je kunt je aanmelden bij Denise, via denise@mhv-evergreen.nl
Bij de contributienota hebben alle spelers, waarvan werd aangenomen, dat deze in de winter zouden doortrainen en/of zaalhockey zouden spelen (met name voor alle jeugdleden verplicht) een wintertoeslag moeten betalen. Die wintertoeslag is niet voor de zaalcompetitie, die wordt geregeld via de KNHB, maar voor de
kosten, die Evergreen maakt met het huren van zalen voor de zaaltraining en ook de extra (electriciteits-)
kosten om langer op het veld te kunnen trainen.
Nu er door corona een fors aantal zaaluren niet is gebruikt, vragen mensen hoe het dan zit met die wintertoeslag. Daar zijn we nog niet uit. Er zijn verschillende mogelijkheden om de leden daarin tegemoet te komen, maar hoe en hoeveel is nog even de vraag, of onze middelen het toelaten, we hebben met name voor
de kleinen nog vrij veel kunnen huren. Daarover zullen wij u informeren, zodra daar voldoende zicht op is.

Volgend seizoen
De zaalseizoen is natuurlijk nog heel
ver weg. Wat ook ver weg lijkt, maar
eigenlijk toch heel dichtbij is, is volgend seizoen! We zijn natuurlijk al bezig met de teamindelingen. Daarnaast
is het ook al belangrijk dat we tijdig
voldoende trainers hebben voor de
teams. Dus we gaan graag in gesprek
met geïnteresseerden!
Wil je ook volgend jaar weer training
geven? Of heb je juist zin om training te
geven? Laat het dan alvast weten via
tc@mhv-evergreen.nl zodat we volgend seizoen goed kunnen beginnen!

LET OP
Mocht je als lid toch besluiten om je uit
te schrijven, doe dat dan in ieder geval
uiterlijk 7 juni 2022. Daarna kun je je
ook nog uitschrijven, maar krijg je een
boete. En dat geeft zo’n gedoe, daar
maak je niemand blij mee.
ledenadministratie@mhv-evergreen.nl

