De Greenshot
Editie November 2021

Bereikbaarheid functionarissen e-mailadressen bestuur en commissies:
voorzitter@mhv-evergreen.nl
secretaris@mhv-evergreen.nl
denise@mhv-evergreen.nl
penningmeester@mhv-evergreen.nl
wedstrijdsecretaris@mhv-evergreen.nl
tc@mhv-evergreen.nl
bar@mhv-evergreen.nl
arbitrage@mhv-evergreen.nl
ledenadministratie@mhv-evergreen.nl
sponsoring@mhv-evergreen.nl
accommodatie@mhv-evergreen.nl
jongstejeugd@mhv-evergreen.nl
Beste leden,
Dit keer een uitgebreide Greenshot. Neem even rustig de tijd om hem te lezen. Het is belangrijk dat je als lid
van Evergreen op de hoogte bent van wat er speelt binnen de vereniging en waar we mee bezig zijn. Dus
neem de Greenshot goed door en als je vragen hebt, stel ze gerust. Binnenkort volgt nog een Greenshot,
meer gericht op de zaal en over de nieuwe commissies. Op oktober is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Op de site kan de notulen worden geraadpleegd, maar de grote lijnen waren:


Dat ondanks alle financiele en organisatorische problemen rond de coronabeperkingen, het is gelukt
erdoorheen te komen en zonder financiele kleerscheuren het verenigingsjaar af te sluiten.



Een groter probleem vormde de bemensing van bestuur en commissies. Formeel bestond het bestuur
nog uit twee personen vanwege het uitvallen van twee bestuursleden en het aftreden van twee anderen. Ook de bar- en financiele commissies waren hard aan een bloedtransfusie toe. Een van de acute
speerpunten van het bestuur is dan ook het aanvullen van zowel bestuur als commissies tot de organieke sterkte. Gelukkig waren de taken van Roy, vrijgekomen door zijn aftreden, snel vervuld door
het aantreden van Jannick Breunis en het aantreden van Denise Knol.



Helaas dreigde door personeelsgebrek de competitie voor het Veteranen 45+ team een voortijdig
einde te krijgen.



Daartegenover zijn de fithockeyers van de dinsdagochtend, nu eindelijk formeel lid van de vereniging
geworden, een warm welkom aan deze steeds uitdijende groep, die duidelijk in een behoefte voldoet.

Mededelingen bestuur
Een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de vereniging is de baromzet. En bij baromzet hoort barbezetting. Een gezellige, maar efficiente bediening achter de bar of in de keuken, is zeer bevorderlijk voor
de sfeer in de vereniging. En het is best leuk om te doen. Daarom is het zo jammer, dat er steeds meer
(ouders van) leden zijn, die zonder iets te zeggen of een vervanger te regelen, niet komen opdagen.
Tot dusverre is het nog gelukt, daar een geïmproviseerde oplossing voor te regelen, maar het komt steeds
naderbij, dat noodgedwongen het clubhuis gesloten moet worden wegens gebrek aan mensen achter de
bar. En dat gaat omzet en dus geld kosten wat weer tot een hogere contributie leidt.
Met tegenzin heeft het bestuur daarom moeten besluiten in den vervolge bij niet komen opdagen voor een
bardienst, een boete van € 5 per uur bij het desbetreffende lid (of de ouder) in rekening te brengen.
Johan Huis
Zoals velen van jullie zullen weten heeft Johan Huis eind oktober zijn longtransplantatie gehad. Hij maakt
het naar alle omstandigheden goed en is ontzettend blij met alle kaartjes en cadeautjes die hij heeft ontvangen! Hij ligt nu nog in het ziekenhuis en dat zal nog wel even duren. We hopen je na de winterstop weer te
zien op Evergreen, Johan!

Barcoördinatie
Op dit moment hebben wij nog niemand kunnen vinden voor het reilen en zeilen van de bar. Een aantal zaken moeten gebeuren, zoals het bijhouden van de barmail en het maken van de barindeling. Verder kun je
het zo leuk maken als je zelf wil. Nieuwsgierig? Mail dan naar secretaris@mhv-evergreen.nl
Smoelenboek
Het is de bedoeling op korte termijn een “smoelenboek” te maken met daarin de konterfeitsels van alle
bestuurs- en commissieleden, zodat niet alleen de namen, maar ook de gezichten en de koppeling tussen
die twee duidelijker zullen zijn. Gehoopt wordt, dat daarmee de interactie tussen bestuur/commissie en de
leden en hun ouders aanzienlijk kan verbeteren.
Fluitbeurten
"Huh, moet ik nou weer fluiten terwijl mijn teamgenoot nog niet is geweest?" Dat zou best wel kunnen zijn
en dat is een bewuste keuze. Vanwege Corona hebben we allemaal de laatste tijd bijna niet gefloten. Fluiten
kan best wel een spannende ervaring zijn. Om je juist meer ervaring te laten opdoen en er even intensief
mee bezig te laten zijn, hebben we ervoor gekozen om je dan drie of vier keer achter elkaar in te plannen.
In principe heeft iedereen maximaal 5 fluitbeurten per jaar. Als je het leuk vindt om dit vaker, wellicht onder begeleiding, te doen (bijvoorbeeld i.p.v. de bar), dan horen we dit graag!

Energiekosten
Op 9 november heeft de thema-avond plaatsgevonden van de MSR en de Gemeenteraad. Evergreen was
hierbij uitgenodigd door de MSR vanwege de ontstane situatie over de Ledverlichting in combinatie met de
stijgende energiekosten (die niet alleen voor particulieren ineens zijn verhoogd, maar ook voor onder andere verenigingen!). Het is van groot belang dat de gemeente de toegezegde ledverlichting ook tot uitvoering brengt. Daarnaast moeten we als vereniging ook bewust omgaan met de energiekosten. Als iedereen
van het veld af is, dan moet de veldverlichting dus uit. De schakelaar is te vinden tussen de deuren onder de
terrasoverkapping. Terugkijken? Check hier!
Training
Sinds begin van het seizoen wordt er naast de trainingen door clubtrainers, op twee dagen training gegeven door werknemers van HockeyWerkt . Op woensdag en vrijdag verzorgt Sietze de coordinatie van de
training van de kleintjes en stuurt daarbij de Evergreen-clubtrainers aan. De donderdag krijgen JC2 en JD2
training. De overige dagen worden de trainingen verzorgd door clubtrainers onder verantwoordelijkheid
en coordinatie van de TC.
Mocht u vragen, suggesties en/of opmerkingen hebben, is Jannick, via TC@mhv-evergreen, altijd bereid
antwoorden en/of toelichting te geven.
DJ1 en DJ2
Veel mensen raken de weg kwijt, als ze deze afkortingen zien. Wie is nu wie? Twee (of 3, alles gaat zo snel
met die corona) jaar geleden wilde het toenmalige Dames 2, die allen onder de 25 waren, liever in de toen
nieuwe “Jong Dames”-competitie spelen. Dat kon, dus had Evergreen een Dames 1 en een Jong Dames 1
(Dames Jong 1, niet te verwarren met de Jongens D1).
Kort daarop besloot het toenmalige Dames 1, dat ze in de normale competitie weinig te zoeken hadden en
wilden ook in de “Jong Dames”-competitie. Dat kon, maar DJ1 was er al, dus werden zij DJ2. Mocht u het
nog kunnen volgen, DJ1 is dus eigenlijk Dames 2 en DJ2 is Dames 1, waardoor ons daadwerkelijke Dames 2
eigenlijk Dames 3 is en door het ontbreken van een eerste Damesteam zouden zij eigenlijk Dames 1 moeten
heten. Mocht u hierna (psychiatrische) hulp nodig hebben, contacteer uw wedstrijdsecretaris.
Opheffing Veteranen L
Op papier bestond het elftal van Veteranen 45+ uit 13 leden, alleen was (te) vaak niet iedereen volledig
speelvaardig, waardoor de competitie steeds meer met een ondertal moest worden gespeeld. Dat alleen al
is niet fijn, maar als men zonder wissels moet spelen, trekt dat op de wat oudere spelers een zware wissel
met als gevolg blessures en nog minder spelers beschikbaar. Zeker, omdat bij sommige tegenstanders door
de verlaging naar 45 jaar een serieuze verjonging optrad en er op de ouderen een serieuze druk werd gelegd. Oproepen binnen zowel de vereniging als bij omliggende verenigingen om 45+ aanvullingen had geen
enkel resultaat, zodat in arren moede het besluit genomen moest worden de stekker er uit te trekken.
Vooral jammer omdat met dit team jaren aan de buitenwereld werd aangetoond, dat ook ouderen gewoon
konden blijven hockeyen, zij het in een iets ander tempo, waarmee Evergreen de voorbeeldfunctie kwijt is.
Een groot deel van deze groep kunnen we gelukkig onderbrengen in ons nieuwe vrijdagavond mixteam,
waarover volgende keer meer..

Schrijvende leden
Ook jij/u kunt in deze greenshot een bijdrage leveren. Als je wat op je hart hebt, of een plan, wat je graag
met leden wilt delen (moet geen haast bij zijn). Stuur dan je verhaal naar de secretaris die voor plaatsing
zal zorgen.
Op de volgende pagina vindt u een ingezonden stuk over afvalscheiding, wat handig is voor de bardiensten.

Ingezonden
Evergreen is aan het afvalscheiden.
Enige tijd geleden reageerde ik op een oproep van het bestuur en meldde mij aan voor het legen der vuilnisbakken. Leek mij een niet al te tijdrovende bezigheid en kon ik makkelijk onderweg bij het uitlaten van
mijn hond uitvoeren op de maandagochtend. Al spoedig viel mij op, dat er een ongelooflijke hoeveelheid
recyclebare zaken hier de vuilniscontainer in gaan om bij de vuilverbranding omgezet te worden in CO2. En
dat dit allemaal 1x per week opgehaald wordt tegen betaling van circa € 1500,= per jaar. Ik besloot toen
afvalscheiding te gaan toepassen.
Om de boel overzichtelijk en netjes te houden, heb ik de vuilnisbakken die vrijwel ongebruikt bij veld 2 hingen aan het hek gehangen van veld 1 aan de kant van het terras. Dat stond in ieder geval al netter, dan die
rondslingerende groene minicontainers. Die heb ik naast alle dug-outs gezet bij veld 1 en veld 2. Als je dus
op het veld bent en je drinkt of eet wat in de rust en je staat dan bij de dug-out, hoef je niet ver te lopen of
er is altijd een vuilcontainer beschikbaar. Ook eventueel aanwezig publiek die meestal in de buurt van de
dug-outs staat of zit hoeft niet ver te lopen.
Uiteraard bleek al snel, dat de zwarte vuilnisbakken aan het hek bij het terras niet toereikend zijn voor de
hele week ’s avonds, de zaterdag en de zondag. En dan hebben we het nog geeneens over een barbecue of
een pizzafeestje. Nu hebben wij sinds kort een speciale container voor statiegeldflesjes, daar de overheid
om minder plastic bij het restafval te krijgen ook voor de kleine flesjes statiegeld heeft ingevoerd. Die hoeven, of eigenlijk mogen, dus niet meer in die zwarte stalen vuilnisbakken. Daarmee is het probleem van
overvolle bakken meteen opgelost, men moet alleen even de andere kant oplopen. Overigens wordt u
vriendelijk verzocht, de flesjes met dop en niet in elkaar gedrukt door de opening te duwen (je hoeft het
deksel niet eens op te tillen, hoe gemakkelijk).
Nu er toch weer een container op het terras staat, heb ik meteen een PMD-container en een glascontainer
erbij gezet. De hangende zwarte vuilnisbakken zijn nu dus uitsluitend voor restafval. Dat wil dus zeggen,
geen PMD, ofwel geen plastic flesjes (op de wijnflesjes zit geen statiegeld), geen bierdoppen, geen blik, geen
glas, geen plastic zakken, geen drinkpakken of -pakjes. En zo kom ik wel meer dingen tegen, die daar niet in
horen. Dat mag allemaal in de PMD-container (behalve natuurlijk glas), waar dus weer geen koffiebekers in
horen. (Sinds wij overgestapt zijn op kartonnen bekers hebben wij dus wel wat meer restafval, helaas.) Wat
er in de glascontainer moet lijkt mij duidelijk, maar probeer de flessen wel heel te houden, want ze moeten
toch eens naar de glascontainer boven aan de parkeerplaats, dus ze gaan nog een keer door mijn handen,
die wel heel moeten blijven.
Daar ik nog steeds alle vuilzakken en wat dies meer zij zelf nog doorspit, is de hoeveelheid restafval zodanig verminderd dat het bestuur in overleg met de gemeente een nieuw vuilophaalcontract heeft kunnen
afsluiten. De stalen container wordt nu maar 1x in de 2 weken geleegd, besparing € 750,= per jaar. We streven nog naar helemaal geen stalen container, maar alleen een container met geel deksel (bedrijfsafval) a
€8,= per maand, anders 2 stuks. Dat doorspitten zou nog veel minder of in ieder geval makkelijker kunnen/
moeten. Daarvoor heb ik een verzoek aan alle barmedewerkers.
Op de bar staan drie containertjes en/of emmertjes. Daar gaan de bierdoppen in van flessen die aan de bar
geopend worden. Het aantal emmertjes zou toereikend moeten zijn om niet geleegd te hoeven worden, dat
doe ik op maandagochtend en dan gaan ze bij het PMD. Dus niet legen in de vuilnisbak. Ook de koffieprut
hoort niet in de vuilnisbak. We hebben nog een enthousiasteling bij de club die een paar schitterende compostbakken heeft gecreeerd, waar de koffieprut heel goed in meekan. Dat geldt overigens ook voor bananenschillen en appelklokhuizen, maar om nou iedere keer naar die compostbakken te lopen is wat veel gevraagd, dus die mogen bij het restafval, die vis ik er wel weer uit, dat is met koffiedik een stuk lastiger. Verder ben ik nog op zoek naar een bruikbare stalen bak waar dat koffiedik in verzameld kan worden.

Ingezonden
Vervolg: Evergreen is aan het afvalscheiden.
Over er uitvissen gesproken : Er staat buiten naast de keukendeur een restafvalcontainer. Het is voor mij
en voor jullie veel praktischer om de prullenbakken van binnen zo nu en dan gewoon boven die bak om te
keren. Het spaart vuilniszakken en het achteraf scheiden is dan veel gemakkelijker. Als je dan toch liever
een vuilniszak gebruikt, knoop hem dan niet dicht, want ik moet dat weer open prutsen, dubbelwerk dus.
Vaak zijn ze zo stevig dichtgeknoopt dat ik er een mes bij moet pakken om ze open te snijden.
Dan heb ik bij het rookhok een soort milieupark gemaakt. De stalen container is voor mij lastig om weer
leeg te halen vanwege de diepte, vandaar het verzoek daar niets in te gooien. Dat doe ik nadat bepaald is
wat restafval is en wat niet. Heb je toch iets wat in een vuilniszak zit, doe die dan in de lege kunststof containers, die daar ook staan (liever niet in de olie- en vetcontainer) en laat de stalen container voor mij. Zet
die vuilniszakken er niet naast, want laatst was dat wel gebeurd en had de natuur zich erover ontfermt, wat
weer een smerige bende opleverde.
Verder komt er bij de bar veel karton vrij. Dat wordt gedeeltelijk gecomposteerd en gedeeltelijk door mij
naar boven in de papiercontainer gebracht. Om dat mogelijk te maken het verzoek deze dozen niet in elkaar te stampen, maar compleet te bewaren. Om ze kwijt te kunnen, mogen die tijdelijk in de stalen container, zodat ik ze van daaruit verder kan verwerken. Ook de traytjes voor blikken en dergelijke, kunnen met
plastic en al in de container. Dat plastic pruts ik er wel weer vanaf. Dus niet driedubbelgevouwen in een
vuilniszak proppen. Overigens aan het eind van het weekend, mag karton van mij ook naast de bar in dat
hoekje. Blijven ze meteen droog, dat is prettiger.
Ik zal nog kijken of er (nog meer) stickers gemaakt kunnen worden om van de diverse bakken duidelijker
aan te geven wat er wel of niet in mag. Dan wilde ik het voorlopig hierbij laten. Misschien volgt meer.
Jaap Breunis.
Voorheen Bestuurslid/wedstrijdsecretaris
Bestuurslid/Penningmeester
Spelend lid bij Vet. L
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Niet-spelend lid
Lid Technische Commissie Afd. Milieu.

