
3,2,1... GO!
Eindelijk: de competitie gaat van start

SEPTEMBER 2021

We zijn er allemaal klaar voor: seizoen 2021-
2022 gaat dit weekend van start! We hebben
al veel oefenpotjes voorbij zien komen, van
heel ver weg tot wedstrijden onderling. We
zijn er helemaal klaar voor.
De afgelopen coronaperiode was voor MHC
DES best zwaar: we konden geen tot weinig
mensen ontvangen en ook onze geliefde
feestjes konden niet plaatsvinden. Gelukkig
hebben we veel steun ervaren, we zijn weinig
leden verloren en hebben zelfs ook nieuwe
inschrijvingen! Dank daarvoor. 
Toch kun ook jij nu helpen met een simpel
financieel steuntje in de rug. Sinds 5 september
is namelijk de nieuwe actie van Plus
Supermarkten gestart. Daarvan vind je meer
informatie hier. 
Niet alleen op de velden is het seizoen
geopend, ook online zijn we flink aan de gang.
Bij deze nog een oproep aan alle jeugdspelers:
laat zien hoe veel zin jij hebt in dit seizoen en
post het op Instagram, deze foto's worden
gerepost en in een overzicht gezet!
Gelukkig kunnen we bij de allereerste
wedstrijden weer publiek verwelkomen, dat
zal geweldig voelen! Toch hebben we ons
helaas nog steeds te houden aan de algemene
regels van het RIVM, deze zijn nog eens
opgesomd voor je, uiteraard is er op het
terrein zelf ook van alles gedaan om de 1,5m
goed te waarborgen. 

Opening van het seizoen

Seizoen 2021-2022: ÒNS SEIZOEN!

Tot slot willen we jullie graag iedere
nieuwsbrief meenemen in verschillende
commissies. Dit keer: de (vernieuwde)
communicatiecommissie! 
Sinds dit seizoen zijn Bo van Boxel, Anne Voogd
en Lisa van Beers gestart bij de
communicatiecommissie. Zij komen het team
versterken waar Imanda, Jolanda, Paul en Theo
al actief waren.  De commissie is de afgelopen
zomerperiode bezig geweest met het opstarten
van een communicatieplan. Van alles is aan bod
gekomen in dit plan, van social media trends tot
de doelgroepen binnen onze club. Op deze
manier hopen we iedereen van de leukste
content en meest volledige informatie te
voorzien. Heb je een vraag of wil je graag iets
delen met alle leden van de club? Dan mag je bij
Bo van Boxel zijn, zij zal alles coördineren en
verspreiden en is het aanspreekpunt van de
communicatie commissie. 
Dat was hem weer voor nu.  Oh ja... nog 1 ding:
HEEL VEEL PLEZIER DIT WEEKEND! 

Sportieve groetjes namens het bestuur,

De communicatie commissie

Algemene Leden Vergadering
Een nieuw seizoen betekent ook de volgende
Algemene Leden Vergadering! Deze zal dit jaar
plaatsvinden op 19 oktober 2021 (in
tegenstelling tot de eerder aangekondigde 21-
9). Meer informatie vind je hier. We nemen toch
alvast een voorsprong op de ALV met een
puntje. We dromen namelijk al een aantal jaren
van de DES-Dome: een eigen Zaalhockey Dome,
zodat we het hele jaar gebruik kunnen maken
van ons mooie complex. Sylvia Kleyne en Paul
van Hooren zijn bezig met een onderzoek. De
businesscase wordt gepresenteerd op de ALV,
voor die tijd zal er ook een enquête verspreid
worden. Meer info vind je via Facebook en
binnenkort ook via de website!

Voorstelrondje...

https://hockeydes.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=783
https://hockeydes.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=782
https://hockeydes.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=781

