Ben jij goed wijs in het vinden van de weg binnen de Warande?
Hieronder informatie die je kan helpen.

Communicatie
• We sturen regelmatig nieuwsbrieven uit via de mail. Veelal met ondersteunende korte
berichten via de groepsapps.
• Korte en acute berichtgeving gaat via de groepsapps. De verenigingsmanager heeft een
groepsapp met de lijncoördinatoren en aanvoerders. De lijncoördinatoren hebben een
groepsapp met hun teammanagers en de teammanagers/aanvoerders met de teams. Aan ieder
in deze keten het verzoek om berichten snel door te zetten.
• Nieuwsberichten zijn te vinden op de website en de warande app.
• MHC de Warande is te vinden op Twitter, Facebook en Instagram. Ook hier worden leuke
berichten geplaatst, ook vanuit de teams.
• MHC de Warande heeft een Youtube kanaal. Hierop staan wedstrijdverslagen en
instructiefilmpjes. Wil je hierop iets plaatsen? Laat dit dan weten aan
communicatie@mhcdewarande.nl
• Het AVG beleid is te vinden op de homepage van onze website.
• Alle namen en bijbehorende mailadressen zijn te vinden op de website onder club/organisatie.
We publiceren zo min mogelijk telefoonnummers vanwege de AVG.
• Op de website kun je rechts bovenin inloggen met je lidnummer en wachtwoord. Daar vind je
onder andere clubdocumenten zoals jaarverslagen, notulen ALV en de nieuwsbrieven via
club/documenten. Hier vind je ook de telefoonnummers van teammanagers via club/teams.
• Heb je issues met inloggen (lidnummer/wachtwoord) stuur dan een mail naar
ledenadministratie@mhcdewarande.nl
• Heb je als vrijwilliger issues met inloggen op LISA of je warande webmail? Mail dan naar
lisa@mhcdewarande.nl
• Zijn er voorvallen in je team waarbij je inschat dat het bestuur op de hoogte zou moeten zijn
(bv overlijdensgevallen) richt je dan tot bestuur@mhcdewarande.nl (of bel!).

Teamaangelegenheden
• Als manager/coach krijg je in informatie via de lijncoördinator over je taken als
manager/coach. Bij hem/haar kun je met al je vragen terecht (md@mhcdewarande,
jc@mhcdewarande.nl, etc)
• Als lid kun je met je vragen en teamaangelegenheden terecht bij je manager en/of coach.
• Als het team overstijgend is of je komt er niet uit met je manager/coach kun je bij de lijn
coördinator terecht.
• Eventueel kun je je daarna ook richten tot de voorzitter breedte hockey
vzbrehoc@mhcdewarande.nl (jongste jeugd vzj@mhcdewarande.nl
• Binnen de vereniging hebben we ook een vertrouwenspersoon. Hier kun je terecht als je
vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt. Wie de
vertrouwenspersoon is, is te vinden op de website. De vertrouwenspersoon is te bereiken via
vertrouwenspersoon@mhcdewarande.nl
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Coachen laten we aan de coaches over. Ouders hebben we nodig langs de lijn voor de positieve
aanmoediging waarbij sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan.
Zoek je contact met andere teams voor bijvoorbeeld invallers of wellicht scheidsrechters voor
oefenpotjes? Telefoonnummers van de managers vind je op de website achter de login. Ga
naar Club/Teams.

Materialen
• Het materialenbeleid is te vinden op de website achter de login.
• Ieder team vanaf de D-lijn heeft een eigen keeperskluis. Aan het begin van het seizoen worden,
na borgbetaling, de codes uitgereikt.
• Ieder team heeft een coachtas met ballen en hesjes, keepersmaterialen en 2
strafcornermaskers. Voor vragen en reparaties mbt tot keepersspullen kun je terecht bij
keepers@mhcdewarande.nl. Voor overige materialen bij:
trainingsmaterialen@mhcdewarnde.nl
• De tenues van de Warande zijn te koop bij Sport2000 op de markt in Oosterhout.
• De prestatieteams (en sommige teams zo lang het sponsorcontract loopt) hebben
sponsorkleding van de club. Dit zijn shirts met rugnummers en trainingspakken. Deze worden
uitgereikt door de kledingcommissie. Voor vragen en reparaties: kleding@mhcdewarande.nl
• Indien we uit spelen tegen teams die in het wit spelen, spelen wij in het oranje. Er zijn uitshirts
te leen. Uitsokken moet je individueel aanschaffen bij Sport2000. Meld dit op tijd bij
verenigingsmanager@mhcdewarande.nl

Trainingen
• Voor de trainingen werken we met materiaalcontainers per half veld. Hierin zitten ballen en
pylonen. Deze staan achter de poort op het midden van het complex. Trainers halen ze daar op
en zetten ze daar weer terug (pylonen bovenop!)
• Wil je trainen of oefenwedstrijden spelen buiten het reguliere schema (voor start seizoen,
vakanties, winterstop) dan kan de teammanager, afhankelijk van de dag, een verzoek indienen
bij:
- Doordeweeks: verenigingsmanager@mhcdewarande.nl
- Zaterdag: wsj@mhcdewarande.nl
- Zondag: wss@mhcdewarande.nl
• We hebben een hoofd opleiding en training. Deze geeft hockeyinhoudelijk tips aan de trainers.
De HOT en de trainers hebben een groepsapp waarin informatie wordt gedeeld. Er zijn ook
diverse trainersavonden (waar iedere geïnteresseerde welkom is)
• Binnen de Warande maken we gebruik van HockeyFood. Dit is een uitgedachte trainingsopzet
die onze trainers gebruiken. Via de agenda in je warande app kun je de training van die week
zelf ook inkijken.

Fluiten
• Vanaf de B-jeugd ben je verplicht om een scheidsrechterkaart te halen
• In november/december vinden de scheidsrechtercursussen plaats. Berichtgeving volgt bij de
nieuwsberichten. Aanmelden is via arbitrage@mhcdewarande.nl
• De manager/coach/ aanvoerder stelt een fluitschema op (vanaf de B-jeugd), waarna je zelf
zorgt dat je met die data bekend bent en je deze dus ook vrij houdt in je agenda. De
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scheidsrechterplanner vraagt de teammanagers om het schema aan te leveren. Ook als iemand
zijn/haar kaart nog niet heeft gehaald wordt die persoon toch ingedeeld.
Op zondagavond ontvang je een mail van de scheidsrechterplanner
(scheidsrechters@mhcdewarande.nl) als je ook daadwerkelijk bent ingedeeld voor het
weekend erna. Ontvang je geen mail ben je dus niet ingedeeld.
Als je toch niet kan zal je vervanging moeten regelen, het fluiten is een
teamverantwoordelijkheid, als er niemand staat op de geplande wedstrijd zal jouw team de
wedstrijd erna geen scheidsrechters toebedeeld krijgen en moet het team dit dus zelf regelen.
Als je fluiten leuk vindt kan je dit melden bij arbitrage@mhcdewarande.nl. Je kan je zelf dan
inplannen op wedstrijden en wellicht kom je in aanmerking voor de opleiding
clubscheidsrechter (CS+).
Bij oefenwedstrijden regel je zelf scheidsrechters. Dit geldt ook voor de zaalcompetitie. Zie
kopje zaalcompetitie.

Wedstrijdplanning
• De manager/aanvoerder kan minimaal 3 weken van te voren bij het wedstrijdsecretariaat te
kennen geven als je wensen hebt met betrekking tot speeltijden. Gezien de complexiteit van de
schema’s ontvangen we dit soort verzoeken graag zo min mogelijk.
• Het wedstrijdsecretariaat voor de Jongste Jeugd is te bereiken via
wsjongstejeugd@mhcdewarande.nl
• Het wedstrijdsecretariaat voor de Jeugd is te bereiken via wsj@mhcdewarande.nl.
• Het wedstrijdsecretariaat voor de senioren is te bereiken via wss@mhcdewarande.nl
• Je mag nooit rechtstreeks verzoeken neerleggen bij andere verenigingen, deze verzoeken
lopen altijd via de manager/aanvoerder bij ons eigen wedstrijdsecretariaat.
• We ontvangen graag zo min mogelijk van dit soort verzoeken omdat het plannen van
wedstrijden met bijbehorende scheidsrechters altijd een hele puzzel is.
• Maximaal twee weken van te voren zie je de definitieve speeltijden in Lisa.
• Op de zaterdagen is er bezetting bij de infotafel. Zij beheren het wedstrijdschema en de sproeiinstallatie.

Horeca/Bardienst
• Het clubhuis is open op de zaterdagen en zondagen. De bar wordt dan bezet door een
barhoofd.
• We vragen van (ouders van) leden zonder vrijwilligerstaken zich in te plannen voor een
bardienst. Als je jezelf niet inplant word je hiervoor ingepland. Dit loopt via
barplanning@mhcdewarande.nl
• We doen graag ook de bar open, onder voorwaarden, tijdens trainingsavonden. Er is dan een
team roulerend verantwoordelijk voor de bar. Aanvraag kan via
verenigingsmanager@mhcdewarande.nl
• Openstelling tijdens jongste jeugd training op woensdagmiddag is ook mogelijk indien er
voldoende vrijwilligers zijn om de bar te bezetten. Inschrijflijsten liggen er aan het begin van
het seizoen.
• Bij de landelijke competitie is het gebruikelijk dat de teammanager een lunch verzorgt voor
het bezoekende team (en je eigen team mag natuurlijk ook). Aanvragen kan via
horecamanager@mhcdewarande.nl. Deze lunch wordt tegen kostprijs verzorgd.
• Heb je iets bijzonders te vieren met je team op de zaterdag of zondag? Laat het de
horecamanager@mhcdewarande.nl weten, dan kijken we wat er mogelijk is voor je. Voor

alles buiten de zaterdag/zondag kun je je wenden tot de
verenigingsmanager@mhcdewarande.nl.
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We hebben een zaalcompetitie waarbij de individuele spelers gevraagd worden of ze daaraan
mee willen doen of niet. Deze enquête ontvang je aan het begin van het seizoen. De
veldtrainers zullen over het algemeen ook de zaaltrainingen verzorgen.
Bij de zaalcompetitie beman je voor de thuiswedstrijden de infotafel met je team.
In de zaalcompetitie regel je zelf scheidsrechters voor alle wedstrijden uit het blok (veelal
drieluiken)
Ouders kunnen fluiten (ook voor ouders is het halen van een scheidsrechterkaart dus handig).
Wellicht kunnen oudere broers of zussen fluiten. Ook kun je proberen bij oudere jeugdteams
scheidsrechters te vragen (wellicht tegen een kleine vergoeding om ze over de streep te
trekken). Telefoonnummers van managers van teams zijn te vinden achter de login op de
website. Ga naar club/teams.
De keeperscommissie zal zaalbandjes (en soms zaalhoezen) uitreiken aan de keepers.
Vragen over zaalcompetitie kun je stellen via zaalhockey@mhcdewarande.nl

Sponsoring
• We zijn altijd op zoek zijn naar sponsoren. De beschikbare sponsorpakketten staan op de
website. Heb je vragen dan kun je je wenden tot sponsor@mhcdewarande.nl.
• Je kan als team gesponsorde kleding regelen. Indien dit met het logo van de Warande is kun je
dit regelen via Sport2000. Bij hen zijn de mogelijkheden qua kleding op te vragen. Met
gesponsorde kleding inclusief Warande logo lever je ook een sponsorbijdrage aan de club.

Overige
• We hebben alleen een schoonmaakploeg voor de kleedkamergedeelte en vloeren van het
clubhuis en we zijn dus gezamenlijk verantwoordelijk voor een opgeruimd clubhuis en terrein.
• Je kan en mag elkaar er natuurlijk op aanspreken als rommel niet wordt opgeruimd.
• Alle hockeyballen die je vindt rondom de velden zijn van de club. Deze kun je inleveren bij de
bar (voor de jeugd vaak tegen een klein snoepje).
• De fietsen horen in de stalling zodat er een veilige doorgang is voor de ambulance.
• We hebben een fantastisch G-team hebben (gehandicapten-team) dat fanatiek traint en een
paar keer per jaar thuis speelt waarbij ze aanmoediging altijd leuk vinden.
Als je nog vragen hebt, richt je eerst tot je lijncoördinator. Komt die er niet uit, of er komt geen
reactie via bovengenoemde mailadressen kun je je wenden tot de
vereningingsmanager@mhcdewarande.nl. Mis je zaken in deze ‘wegwijs’ laat het de
verenigingsmanager dan weten.

