Augustus 2021

Ben jij goed wijs in het vinden van de weg binnen de Warande?

Managers
Wist je dat….
•

Je als manager/coach informatie kunt krijgen via de lijncoördinator over je taken als
manager/coach?

•

Je voor teamaangelegenheden terecht kunt bij je manager en/of coach?

•

Als het team overstijgend is of je komt er niet uit met je manager/coach je bij je lijncoordinator
terecht kunt (md@mhcdewarande, jc@mhcdewarande.nl, etc?

•

Je er daarmee ook niet uitkomt je je kan richten tot de voorzitter breedte hockey
(vzbrehoc@mhcdewarande.nl en voor de jongste jeugd vzj@mhcdewarande.nl )?

Trainingen en Materialen
Wist je dat…
•

Ieder team eigen trainings- en keepersmaterialen en strafcornermaskers heeft en een coachtas
met ballen en pylonnen en de teammanager hierover in contact komt via
trainingsmaterialen@mhcdewarnde.nl en keepers@mhcdewarande.nl?

•

We een borg vragen per team voor het gebruik van materialen? Je hier alles over kan vinden in
het materialenbeleid dat je op de website achter de login kunt vinden?

•

We voor ieder team (vanaf D-jeugd) keeperskluizen hebben en deze toegewezen worden aan het
begin van het seizoen door de keeperscommissie?

•

De eerste teams trainingspakken en shirts hebben die gesponsord zijn. Vragen hierover kun je
stellen aan kleding@mhcdewarande.nl

•

Er per half veld een container is met ballen en pylonnen? En dat het een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is dat deze materialen na de training weer terug in de container gaan? We
veel ballen kwijt raken door onzorgvuldig gebruik en dat dit de vereniging heel veel geld kost?

•

We een hockeyfood app hebben (binnen de warande app) waarin je iedere week nieuwe
uitgewerkte trainingen kunt vinden afgestemd op het betreffende team?

Wedstrijden
Wist je dat…
•

We het coachen aan de coaches overlaten en ouders nodig hebben langs de lijn voor de positieve
aanmoediging waarbij sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan?
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•

Je vanaf B-jeugd verplicht bent om een scheidsrechterskaart te halen en hiervoor
scheidsrechterscursussen georganiseerd worden aan het begin van het seizoen door de
arbitragecommissie?

•

Dat de manager/coach/ aanvoerder gevraagd wordt een fluitschema op te stellen (vanaf de Bjeugd), je zelf moet zorgen dat je met die data bekend bent en je deze dus ook vrij houdt in je
agenda?

•

Je op zondagavond een mail ontvangt van de scheidsrechtersplanner
(scheidsrechters@mhcdewarande.nl) als je ook daadwerkelijk bent ingedeeld?

•

Als je toch niet kan je vervanging moet regelen, het fluiten een teamverantwoordelijkheid is en
dat als er niemand staat op de geplande wedstrijd (of je afzegt) jouw team de wedstrijd erna
geen scheidsrechters toebedeeld krijgt en je dit dan dus zelf moet gaan regelen?

•

Als je fluiten leuk vindt je dit kan melden bij arbitrage@mhcdewarande.nl en je dan wellicht in
aanmerking kunt komen voor clubscheidsrechter (CS+)?

•

De manager/aanvoerder minimaal 3 weken van te voren bij het wedstrijdsecretariaat te kennen
moet geven als je wensen hebt met betrekking tot speeltijden
(wedstrijdsecretariaat@mhcdewarande.nl )?

•

Je nooit rechtstreeks verzoeken neerlegt bij andere verenigingen maar deze altijd via de
manager/aanvoerder bij ons eigen wedstrijdsecretariaat indient?

•

We zo min mogelijk van dit soort verzoeken willen krijgen omdat het plannen van wedstrijden
met bijbehorende scheidsrechters altijd een hele puzzel is?

•

Je maximaal twee weken van te voren de definitieve speeltijden in Lisa ziet en dat er door de
bond voor sommige competities tot de herfstvakantie wordt gepland, voor sommigen tot de
winterstop en voor enkelen voor het gehele jaar?

•

De spelregels regelmatig veranderen? Hier kun je de spelregels vinden.

Zaalhockey
Wist je dat…
•

We zaalcompetitie hebben waarbij de teams gevraagd worden of ze daaraan mee willen doen of
niet en de trainers ook gevraagd zijn om enkele trainingen in de zaal te verzorgen? Hiervoor een
aparte zaalcontributie geldt die in oktober bekend gemaakt wordt?

•

Je bij de zaalcompetitie voor de thuiswedstrijden de infotafel moet bemannen met je team en
dat je zelf scheidsrechters moet regelen voor alle wedstrijden uit je blok?

•

Je ouders kunt vragen te fluiten of bijvoorbeeld de coach van de oudere jeugdteams benaderen
om scheidsrechters te leveren waarbij eventueel tegen betaling wel helpt om ze over de streep
te trekken?.
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Vrijwilligers, , contributie, schoonmaak, informatie en nog veel meer
Wist je dat..
•

Je de app ‘MHC de Warande’ kunt downloaden in de appstore of de playstore? Hierin vind je alle
informatie van onze club en je team. Het wedstrijdoverzicht, de trainingen, nieuwsberichten en
heel veel meer.

•

We van (ouders van) leden zonder vrijwilligerstaken vragen zich in te plannen voor een bardienst
en dat als je jezelf niet inplant je hiervoor ingepland wordt en dit loopt via
barplanning@mhcdewarande.nl ?

•

Vragen m.b.t contributie gesteld kunnen worden via contributie@mhcdewarande.nl.

•

We alleen een schoonmaakploeg hebben voor de kleedkamers en vloeren van het clubhuis en we
dus gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een opgeruimd clubhuis en terrein?

•

Je elkaar er natuurlijk op mag aanspreken als rommel niet wordt opgeruimd?

•

We geen alcohol schenken onder de 18 jaar en dat het ook niet toegestaan is om alchohol ‘door
te geven’ aan 18 jarigen, ook niet als het je eigen kind is?

•

Alle namen en bijbehorende mailadressen te vinden zijn op de website onder club/organisatie en
we geen telefoonnummers publiceren vanwege de AVG.

•

We altijd op zoek zijn naar meer sponsoren en de sponsorpakketten hiervoor staan op de
website?

•

Dat alle hockeyballen die je vindt rondom de velden van de club zijn, ze 3 euro per bal kosten en
je ze kan inleveren bij de bar

•

De fietsen in de stalling moeten zodat er een veilige doorgang is voor de ambulance?

•

We een fantastisch G-team hebben (gehandicapten-team) die fanatiek trainen, een paar keer per
jaar thuis spelen en aanmoediging altijd leuk vinden?

•

Je op de website rechts bovenin kan inloggen met je lidnummer en wachtwoord en je daar onder
andere clubdocumenten kan vinden zoals jaarverslagen, notulen ALV en ook voorbeeld
trainingen via club/documenten?

•

Als dingen zijn waarbij je niet weet bij je daarmee terecht kan of je krijgt geen reactie je altijd een
mail kunt sturen aan de vereningingsmanager@mhcdewarande.nl ?

•

Aanvullingen op dit document welkom zijn en we dit up-to-date houden op de website onder
organisatie/wegwijs en de app.

Wist je dat allemaal?

Namens het bestuur
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