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BESTE LEDEN, OUDERS EN VRIJWILLIGERS 

 

Welkom bij Mixed Hockey Club Soest! 

MHC Soest, opgericht op 23 september 1952, is een 

gezellige en groeiende gezinsvereniging met ca. 

1.100 leden waarvan ruim 900 jeugdleden. MHC 

Soest is daarmee de grootste sportvereniging in 

Soest.  

Onze club is sinds 2001 gevestigd aan de 

Bosstraat te Soest. De accommodatie bestaat uit 

een modern clubhuis en een prachtig 

veldencomplex met één semi-waterveld en één 

zandkunstgrasveld en een zeer recentelijk 

toegevoegd waterveld én miniveld. 

MHC Soest is een vereniging met voor ieder wat 

wils. De eerstelijnsteams senioren (Heren/Dames 

1) spelen verdienstelijk hockey in de hogere 

regionen van de landelijke hockeycompetitie, de 

eerstelijns jeugdteams (en Jongens/Meisjes A1 t/m 

D1) in de topklasse of net daaronder, maar 

daarnaast is er ook volop plek in de breedte voor 

jeugd, senioren en veteranen, op alle niveaus. 

Onze ambitie is om hockey voor ieder niveau 

mogelijk te maken en naast een sportieve ook een 

gezellige, veilige en schone omgeving te bieden 

waar al onze leden, van onze allerjongste jeugd 

tot en met de ouderen, zich welkom voelen. 

Iedere vereniging draait op de inzet van haar 

vrijwilligers. MHC Soest is daarop geen  

 

uitzondering. Om alle activiteiten in goede banen 

te leiden, zijn op dagelijkse basis vele vrijwilligers 

achter de schermen bezig met organisatie en 

planning. Niet alleen op, maar ook rond de velden. 

Zo houden we hockey bij MHC Soest betaalbaar. En 

daar zijn we trots op. 

Met deze informatiegids hopen we je binnen MHC 

Soest op weg te helpen. Het bevat informatie over 

hoe we als hockeyclub georganiseerd zijn, over de 

accommodatie, de teams en trainingen en de 

activiteiten die door het jaar heen worden 

georganiseerd. Meer informatie vind je op onze 

website, maar schroom vooral ook niet om 

bestuurs- of commissieleden aan te spreken 

wanneer je vragen of suggesties hebt. 

Mede namens het bestuur van harte welkom en - 

in welke hoedanigheid dan ook - veel plezier 

gewenst bij MHC Soest! 

 

Met sportieve groet,   

   

Remco Petra 

Voorzitter MHC Soest 
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PROFIEL & BELEID  

Hoewel de hockeyende jeugd een ruime 

meerderheid van onze leden vormt, spelen ook 

dames en heren seniorenteams en 

veteranenteams in alle leeftijdsklassen bij MHC 

Soest competitie. Ook voor trimmers is er plek. 

Daarnaast is de club een ontmoetingsplaats voor 

mensen, die met elkaar verbonden zijn door de 

hockeysport. Een ontmoetingsplaats voor actieve 

spelers, maar ook voor ouders en andere 

belangstellenden.  

Naast de competitiedagen wordt deze sociale 

context vormgegeven via allerlei evenementen, 

zoals jaarlijkse familie- en 

(jongste)jeugdtoernooien en jeugd– en senioren-

feesten. 

 

KERNWAARDEN 

Als bestuur dragen we de volgende waarden hoog 

in het vaandel. Het zijn de zaken waar we op MHC 

Soest voor staan en die zorgen voor de zo 

belangrijke sportieve, veilige omgeving. 

Wat we belangrijk vinden: 

Plezier.Het plezier in hockey staat voorop. Van 

belang vanaf de allerjongste jeugd tot en met de 

veteranen. En niet alleen voor de spelers, maar 

ook de ouders langs de lijn. Aanmoedigen mag, 

maar laat het coachen aan de coach(es) en het 

fluiten aan de spelbegeleider of scheidsrechter 

over. En bovenal: houd het leuk. 

Ambitie. Maar we hebben ook ambities: de 

ambitie bijvoorbeeld om onze eerstelijnsteams op 

hoog niveau te laten spelen, maar ook de ambitie 

om organisatorisch verder te verbeteren en meer 

leden toe te kunnen laten. 

Sportiviteit. Hockey is een fantastische en mooie 

sport. Dat willen we natuurlijk ook allemaal graag 

zo houden. Helaas merkt de KNHB dat met winst 

en verlies steeds vaker onsportief gedrag wordt 

getoond.  

Met een mooi en inspirerend filmpje laat de KNHB 

zien wat Sportiviteit & Respect inhoudt. Het motto: 

iedereen is zelf verantwoordelijk om hockey leuk 

te houden. Het begint bij jou! Het filmpje is te 

vinden op YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=buqs5W44Tv8 

Respect. Respect in de dagelijkse omgang met 

elkaar, maar ook respect voor onze gezamenlijk 

accommodatie, de spullen die we gebruiken, en 

onze buren (sportverenigingen en bewoners). We 

ruimen onze spullen op, gooien ons afval in de 

afvalbak en beperken geluidsoverlast voor onze 

buren. Zo houden we het netjes en zijn we zelf ook 

een goede buur. 

Openheid. Transparantie in communicatie. In 

waarom we de dingen doen zoals we ze doen en 

wat we daarbij van elkaar verwachten. Openheid 

betekent ook dat we elkaars meningen 

respecteren. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=buqs5W44Tv8
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Gastvrijheid. We vinden het belangrijk om een 

plek te bieden waar naast alle eerder genoemde 

aspecten, onze leden zich ook prettig en thuis 

voelen. Daarnaast mag als het om hockey gaat 

iedereen mee doen: jong en oud, al dan niet met 

een lichamelijke of geestelijke beperking. 

Betrokkenheid. Hockey is wat ons bindt. Een 

club zoals de onze kan niet zonder de inzet van 

haar leden en vrijwilligers. 

Trots. We zijn ons bewust van zaken die beter 

kunnen, maar zijn bovenal trots op onze 

vereniging en op de resultaten die we – met 

elkaar ! – boeken. 

 

 

 

MISSIE & VISIE 

MHC Soest wil een goed functionerende en 

tegelijkertijd presterende vereniging zijn. MHC 

Soest biedt haar leden spelplezier, gezelligheid en 

een veilige, sociale en sportieve  

 

ontwikkelomgeving. Tot slot willen we hockey ook 

betaalbaar houden voor onze leden. 

 

 

PRIORITEITEN 

Deze missie is de basis geweest voor onze 10 

prioriteiten: 

1. Investeren in opleiding & 

talentontwikkeling. 

Zorgen voor kwaliteit in de lijnen en 

de juiste faciliteiten (o.m. waterveld, 

inzet van betaalde trainers met de 

juiste expertise ) om dat te 

bewerkstelligen. 

 

2. Investeren in de opleiding van 

jeugdtrainers & -coaches. 

Onze jeugdtrainers krijgen gerichte 

trainingen om te zorgen dat onze 

jongste jeugdspelers de basis van het 

hockey goed onder de knie krijgen. 

 

3. Aandacht voor breedteteams. 

We zorgen voor hockeyaanbod op 

niveau en houden hockey door o.m. 

inzet van vrijwilligers betaalbaar. 

 

4. Aanbieden van betaalbaar 

hockey & streven naar 

toekomstbestendige financiën. 

Het voeren een actieve dialoog met de 

gemeente over (de huur van) onze 

accommodatie, met onze kleding- en 

andere sponsoren en inzet van 

vrijwilligers daar waar het kan zodat 

hockey betaalbaar is en blijft. 

 

5. Moderniseren & uitbreiden van 

onze accommodatie. 

We vinden het belangrijk dat deze up-

to-date en van een goede kwaliteit is. 

Daarom bespreken we vereist 

onderhoud met de gemeente en 

reserveren we ieder jaar geld voor 

grootschalig onderhoud zoals 

vervanging van velden. 
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6. Verder professionaliseren van 

onze organisatie. 

Achter de schermen steken we veel 

tijd en energie in de verdere 

ontwikkeling van onze organisatie. Zo 

zijn we alert op mogelijkheden om 

onze trainersstaf uit te breiden, 

hebben we de horeca uitbesteed aan 

onze pachter Nivius, maken we al 

enige tijd gebruik van Lisa en zijn we 

onze interne processsen verder aan 

het verbeteren. 

 

7. Zorgen voor betrokkenheid & 

binding van onze leden. 

Onze vereniging draait net als heel 

veel andere sportverenigingen naast 

een betaalde staf voor een groot deel 

op de inzet van enthousiaste 

vrijwilligers. Dat willen we graag zo 

houden. Om het betaalbaar te houden 

maar ook vanuit de overtuiging dat 

dat onze vereniging leuker maakt. 

 

8. Samen zorgen voor een (nog) 

gezelligere club. 

We zijn een hockeyvereniging, maar 

willen er ook voor zorgen dat dat een 

prettige, gezellige omgeving is voor 

onze leden. Met voldoende aanbod 

van activiteiten voor alle leeftijden, 

maar ook een gezellig clubhuis en een 

goed functionerende horeca. 

 

9. Samen zorgen voor een goede 

verstandhouding met onze 

buren, andere sportverenigingen 

en de gemeente. 

We vinden het belangrijk om het 

contact met onze buren goed te 

houden. Daar moeten we samen voor 

zorgen! 

 

10. Maatschappelijk verantwoord 

investeren & organiseren. 

Dit doen we door doelgroepen – zoals 

bijvoorbeeld ouderen – te betrekken 

bij het reilen en zeilen op onze 

vereniging. Door het aanbieden van 

een gezonde sportkantine. En we 

spannen ons in om onze accommodatie 

gaandeweg duurzamer te maken.

 

PROTOCOLLEN 

Hieronder volgen enkele van de protocollen zoals 

we die op onze hockeyclub toepassen. Deze lijst is 

niet uitputtend. Kijk voor een volledig overzicht op 

www.mhcsoest.nl. 

 

SHAKE HANDS .. OOK DIT SEIZOEN WEER 

Sportiviteit, gezelligheid en prestatie gaan hand in 

hand.  Dat willen we graag zo houden. Shake 

Hands is een KNHB initiatief met als doel extra 

aandacht te geven aan Sportiviteit & Respect en 

daarmee de hockeycultuur waar we allemaal zo 

trots op zijn te bewaren. 

Wat houdt Shake Hands in? Eigenlijk zijn het hele 

makkelijke en voor de hand liggende acties die 

voor veel spelers bekend in de oren klinken. 

Concreet houdt het voor de teams, coaches en 

scheidsrechters het volgende in:  

> Voor de start van iedere wedstrijd schudden de 

aanvoerders, coaches en de scheidsrechter elkaar 

http://www.mhcsoest.nl/
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de hand om elkaar een sportieve wedstrijd te 

wensen. 

> Bij aanvang van iedere wedstrijd vormen beide 

teams en de scheidsrechters een line-up en geven 

elkaar een hand bij de middenlijn. 

> Na de wedstrijd geven alle spelers en 

scheidsrechters elkaar een hand om elkaar te 

bedanken of feliciteren. 

> Na de wedstrijd drinken beide teams en de 

scheidsrechters een drankje met elkaar.  

Dus doe ook mee en Shake Hands! 

 

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN 

EHBO-materiaal is gedurende trainingen te vinden 

in het souterrain, waar ook een vrieskist voor 

blessure-ijs is . Verder bevinden er zich een 

defibrilator (AED) en EHBO-doos achter de bar. 

 

PEST-PROTOCOL 

MHC Soest is een prettige en gastvrije vereniging. 

Ieder lid moet zich gerespecteerd en veilig voelen. 

Pesten hoort daar niet bij. Aangezien pesten een 

probleem is dat in alle geledingen van de 

maatschappij voorkomt, mogen we niet uitsluiten 

dat pesten bij ons op de hockeyclub voorkomt. 

Sancties zijn een uiterste maatregel en kunnen 

uitsluitend opgelegd worden door het bestuur. 

Waar kunt u terecht als u het vermoeden heeft dat 

er sprake is van pesten binnen het team? 

> Ouders, kind & teamgenoot: coach/trainer  

> Coach/trainer: Commissie FairPlay 

> Commissie FairPlay: vertrouwenspersoon en   

bestuur 

Ga voor meer details naar www.mhcsoest.nl. 

 

VRIJWILLIGERSSCREENING / VOG 

MHC Soest hecht aan een sportieve, maar ook een 

veilige omgeving voor al onze leden. Het bestuur 

van MHC Soest heeft besloten om met ingang van 

seizoen 2016/2017 ook onze vrijwilligers (huidige 

en toekomstige) te screenen.  

MHC is om die reden een overeenkomst 

aangegaan met Vrijwilliger-OK. De Koninklijke 

Nederlandse Hockey Bond (KNHB) werkt hier sinds 

1 juli 2015 mee samen om verenigingen te helpen 

bij het checken van referenties, het aanvragen van 

een VOG en de eventuele diepere screening met 

vragen en gedragscode van hockeyvrijwilligers. 

Hiermee wil de KNHB haar verenigingen 

ondersteunen en bijdragen aan een klimaat 

waarin transparantie en openheid over deze 

onderwerpen vanzelfsprekend zijn en blijven. 

MHC Soest meldt de vrijwilligers aan. Elke 

vrijwilliger binnen MHC Soest wordt vervolgens 

gevraagd expliciet in te stemmen met de 

Verklaring Gedragscode, de Verklaring Tuchtrecht 

en voert bovendien een controle uit op de 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

Meer informatie vind je op www.vrijwilliger-ok.nl. 

http://www.mhcsoest.nl/
http://www.vrijwilliger-ok.nl/
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ORGANISATIE 

MHC Soest is een hockeyclub voor haar leden en 

wordt gerund door haar leden, samen met heel 

veel vrijwilligers. Om er onder andere voor te 

zorgen dat alle spelers kunnen spelen, alle 

faciliteiten goed, veilig en schoon zijn en dat er 

leuke activiteiten worden georganiseerd, zijn er 

mensen die achter en ook voor de schermen 

zorgen dat alles goed verloopt. 

 

BESTUUR 

Het in goede banen leiden van de activiteiten op 

onze club vraagt om een sterke samenwerking. 

Binnen het bestuur, maar ook met onze 

verenigingsmanager, met onze pachter Nivius 

Sporthoreca, met onze sponsoren, met onze leden 

en ouders van jeugdleden en met alle commissies 

die met veel enthousiasme en inzet worden 

bemand door veel, heel veel vrijwilligers. Zo 

zorgen we er met elkaar voor dat MHC Soest de 

mooie sportieve maar ook sociale basis blijft die 

het vandaag al is. Het bestuur van MHC Soest 

bestaat uit 7 bestuursleden: 

 

 

MARLIES VRIJMOET 

TECHNISCHE                        

ZAKEN 

 

PIETER MINK 

ACCOMMODATIE 

 

MATTHIEU VAN DER HEIDEN 

SPONSORING & 

COMMUNICATIE 

 

BARBARA VAN VEEN 

EVENEMENTEN & 

ORGANISATIE

 

 

 

 

 

ROBERT JAN VAN HAMERSVELD 

PENNINGMEESTER 

 

REMCO PETRA 

VOORZITTTER 

 

JOEK LAMPE 

SECRETARIS
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VERENIGINGSMANAGER 

Onze verenigingsmanager heeft binnen onze 

vereniging een belangrijke rol. De verenigings-

manager draagt zorg voor: 

De dagelijkse spelleiding 

De planning van wedstrijden  

De planning van arbitrage 

De bezetting van het wedstrijdsecretariaat 

De trainingsschema’s / veldbezetting 

De zaalhockeyschema’s 

Het materiaalbeheer 

De coördinatie van de club-host*.  

* De clubhosts zijn ouders van jeugdleden die die ochtend of 

middag spelen en zijn op zaterdag de hele dag aanwezig tot 

ca. 17.00u. Zij verwelkomen de bezoekende teams maken 

hen wegwijs in en rond het clubhuis; daarnaast geven zij 

informatie over MHC Soest als vereniging 

Ledencommunicatie (mailings) 

Vrijwilligersscreening 

En vormt tenslotte het eerste aanspreekpunt 

voor leden en derden. 

 

 

 

 

 

 

MAARTEN NOOITGEDACHT 

VERENIGINGSMANAGER 

06-51073006

 

COMMISSIES 

Hieronder volgt een beknopt overzicht van onze commissies. Voor de actuele bezetting, zie www.mhcsoest.nl. Als 

je ook wat voor de vereniging wil betekenen, neem dan contact op met een van de bestuursleden of de 

verenigingsmanager.

 

TECHNISCHE COMMISSIE 

De technische commissie heeft de leiding over 

alle hockeytechnische zaken. Zij adviseert het 

bestuur over het technisch beleid, bewaakt de 

voortgang van de teamindelingen en van de  

 

teams in de competities en begeleidt de trainers 

en coaches. Verder bereidt de technische 

commissie de selecties en de teamindelingen 

voor. 

SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 

De scheidsrechterscommissie heeft tot taak het 

inplannen van scheidsrechters voor wedstrijden 

van de vereniging en het begeleiden van  

 

scheidsrechters en opleiden tot gekwalificeerd 

scheidsrechter. 

 

http://www.mhcsoest.nl/


SEIZOEN 2016/2017 

 

 

11 

SPONSORINGCOMMISSIE 

Jaarlijks geven vele sponsoren een financiële 

impuls aan MHC Soest. De sponsorcommissie is 

het aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe 

sponsoren. Deze commissie onderhoudt de 

‘menukaart’ van mogelijke sponsorvormen (van 

reclamebord langs de velden en shirtsponsoring 

tot vermelding op de website) en zorgt ervoor 

dat de sponsorpakketten ook worden 

uitgevoerd. Tot slot zorgt de sponsorcommissie 

ook voor continuïteit en aanwas van nieuwe 

sponsoren. Als dank voor de bijdrage van de 

sponsoren organiseert deze commissie 

netwerkavonden. 

COMMUNICATIECOMMISSIE 

De communicatiecommissie houdt zich bezig met 

alle interne en externe communicatie van MHC 

Soest. Zij stroomlijnt de communicatie en 

beheert de website, de Lisa app, de Twitter en  

 

 

Facebook accounts. Zij voert de redactie over de 

plaatsingen van nieuws- en andere berichten op 

de website en onderhoudt contacten met de 

lokale media. 

 

JONGSTE JEUGDCOMMISSIE 

De Jongste Jeugd Commissie coördineert, 

organiseert en communiceert alle hockey-

activiteiten die betrekking hebben op de 

Jongste Jeugd (Kabouters, Welpen, F, E6 en E8). 

Traditioneel worden georganiseerd: het  

 

Knakkertoernooi (eind september), het 

Sinterklaasfeest (eind november) en de KNHB 

slotdag voor de jongste jeugd (begin juni) die 

geldt als afsluiting van het hockeyseizoen. 

 

 

JEUGDBESTUUR 

Het Jeugdbestuur bestaat uit jeugdleden (in het 

algemeen uit de A-jeugd) en coördineert, 

organiseert en communiceert alle hockey-

activiteiten die betrekking hebben op de Jeugd 

(D, C, B en A). Traditioneel worden  

 

 

georganiseerd: het D-kamp voor de 

aanstormende D-teams (augustus), kerst- of 

nieuwjaarsdiners voor de A- en B-, de C-, en de 

D- en E-jeugd (december of januari) en het D/E 

feest (april). 

 

SENIOREN EVENEMENTENCOMMISSIE 

De senioren evenementencommissie 

organiseert activiteiten voor de senioren, 

veteranen, trimmers, ouders van de (jongste) 

jeugd en vrijwilligers, van de Bayerische Bingo  

 

 

(begin oktober) tot de Hockey Spring Party 

(april). Daarnaast organiseert deze commissie 

ook de traditionele Thé Dansants en/of Super 

Sundays. 
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TOERNOOICOMMISSIE 

De toernooicommissie is per seizoen 2016/2017 

verantwoordelijk voor het ouder-kindtoernooi 

(december), de shoot-out clubkampioenschappen 

(april/mei), het familietoernooi (april/mei) en 

het openingstoernooi (eind augustus), van  
 

 

planning en werving tot aan uitvoering. Het 

knakkertoernooi en KNHB slotdag toernooi 

worden door de Jongste Jeugdcommissie 

georganiseerd. 

 

KASCOMMISSIE  

De algemene ledenvergadering benoemt 

jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten 

minste twee personen, die geen deel van het 

bestuur mogen uitmaken. De leden van de 

kascommissie hebben gedurende ten hoogste 

vier achtereenvolgende boekjaren zitting in 

deze commissie.  

De kascommissie heeft tot taak het 

onderzoeken van de balans en de staat van 

baten en lasten met toelichting van het bestuur 

en het uitbrengen van verslag daarvan aan de 

algemene ledenvergadering. 

 

MATERIAALCOMMISSIE 

De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor 

de beschikbaarheid van alle materialen die 

nodig zijn om te kunnen trainen en wedstrijden 

te kunnen spelen. Denk hierbij aan (zaal) 

hockeyballen, hesjes, pylonen, hoedjes, ladders, 

lacrosse sticks en vooral keepersmateriaal.  

Aan het begin van het seizoen zorgt de 

materiaalcommissie ervoor dat er voldoende 

trainingsmateriaal is. Per veld is een blauwe 

kliko met trainingsmaterialen (ballen, hesjes 

etc.) beschikbaar in de blauwe zeecontainer. 

Aan het einde van het seizoen wordt alles weer  

 

 

ingenomen en gereed gemaakt voor het 

komende seizoen. 

De keepersmaterialen worden door de 

materiaalcommissie voor aanvang van het 

seizoen aan alle keepers uitgereikt. Ook de 

keepersmaterialen worden aan het einde van 

het seizoen weer ingenomen en gereedgemaakt 

voor het komende seizoen. Gedurende het 

seizoen staat de materiaalcommissie altijd 

paraat om materiaal dat kapot is gegaan of te 

klein is geworden te vervangen. 

 
 

ACCOMMODATIECOMMISSIE 

De accommodatiecommissie draagt zorg voor 

onze accommodatie (velden, terrein en clubhuis) 

in de breedste zin van het woord: van 

terugkerend onderhoud tot structurele 

nieuwbouw of nieuwe aanleg van velden. Zij  

 

zorgt ervoor dat de velden structureel van 

voldoende kwaliteit zijn en zorgt bij problemen 

voor herstelwerkzaamheden. De 

accommodatiecommissie heeft intensief overleg 

met de gemeente over de staat van onze 

accommodatie (die wij van de gemeente huren) 

en het onderhoud dat wij nodig achten. 
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EXPLOITATIECOMMISSIE 

De exploitatiecommissie zorgt voor een bredere 

benutting van onze prachtige accommodatie. Dat 

vinden we vanuit maatschappelijk oogpunt 

belangrijk en dit levert voor onze club 

bovendien financiële kansen. De commissie legt  

 

op ondernemende wijze contact met partijen in 

Soest die bijvoorbeeld buitenschoolse opvang of 

huiswerkbegeleiding onder willen brengen, of 

anderszins een locatie zoeken. 

 

 

FAIR PLAY COMMISSIE 

De Fair Play commissie is erop gericht de 

'veilige omgeving' (sportief en sociaal) die we 

onze leden bieden, te handhaven en het klimaat 

van sportiviteit binnen onze vereniging verder 

gestalte te geven.   

De commissie neemt initiatieven ter preventie 

van ongewenst gedrag op en om het veld. Ze 

licht hiertoe enkele keren per jaar e.e.a. toe op 

diverse bijeenkomsten (nieuwe leden, 

coachavond etc.). Daarnaast zorgt de commissie 

d.m.v. andere vormen van communicatie voor 

een blijvend/groeiend bewustzijn van het door 

de vereniging gewenste sportieve gedrag  van 

leden en andere bezoekers van onze 

vereniging. Dit bijvoorbeeld door posters  en 

campagnes. 

Ook ziet de commissie erop toe dat leden en 

bezoekers van onze vereniging het door de 

vereniging gewenste gedrag vertonen binnen 

het veld / rondom een wedstrijd (spelers / 

coaches / toeschouwers). Ze is gerechtigd en zal 

waar nodig namens het bestuur sancties 

opleggen aan leden wanneer er sprake is van 

een overtreding van een of meerdere leden.  

 

Hierbij zal de commissie in eerste instantie de 

KNHB volgen en (natuurlijk) geen lagere sancties 

opleggen dan reeds door de KNHB zijn 

uitgesproken. Mogelijk zal de commissie in 

voorkomende gevallen mensen horen om een 

beter beeld van de te beoordelen casus te 

verkrijgen. 

De commissie ziet toe op het terugkerende 

screenen van de vrijwilligers van MHC Soest. Dit 

in het kader van de 'meest veilige' omgeving 

die wij onze leden zowel op sportief als op 

sociaal gebied willen bieden.  

Tot slot ziet de commissie toe op het voorkomen 

van alcoholgebruik onder 18 jaar. De commissie 

doet dit in samenwerking met de pachter van 

het clubhuis van MHC Soest. Ook hier zal de 

commissie zorg (laten) dragen voor 

communicatie om het bewustzijn in deze van 

alle leden te blijven prikkelen. De commissie zal 

in voorkomende gevallen optreden als 

vertrouwenspersoon. Daar waar leden de weg 

naar het bestuur niet direct willen verkiezen, 

zal de commissie deze rol vervullen. 
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CLUBKLEDING 

 

KNHB-RICHTLIJNEN

Volgens het Bondsreglement Veldhockey moet 

worden gespeeld in het officiële tenue van de 

vereniging waar spelers voor uitkomen. Bij een 

veel op elkaar lijkende shirtkleur dienen de 

bezoekende spelers in een duidelijk afwijkende 

kleur te spelen. Daarnaast zijn scheenbeschermers 

en gebitsbeschermers/bitjes verplicht zodra 

spelers op het veld staan. Spelers dienen hier zelf 

zorg voor te dragen evenals voor hockeyschoenen 

en een hockeystick. 

Het dragen van speciale handschoenen is 

toegestaan, maar niet verplicht. 

 

BESTELLEN VAN KLEDING

Per seizoen 2016/2017 heeft MHC Soest nieuwe 

shirtsponsoren en daarmee ook nieuwe 

clubtenues. Online bestellen kan via 

webshop.clubcolors.nl. Vanaf donderdag 8 

september ligt de kleding ook bij SPORTZE in 

Baarn, of is als team te bestellen bij 

kleding@mhcsoest.nl. 

Tot slot  is er tweemaal per jaar een tweede-

handskledingbeurs op MHC Soest. In het algemeen 

is dit aan het begin van het seizoen in september 

en bij de seizoenshervatting in maart. Handig voor 

trainingskleding.  Let voor wat betreft de officiële 

thuistenues wel op de regels hieronder!

SPELREGELS - THUIS-TENUES 

Vanaf 10 en 11 september 2016 mag er vanwege 

verplichtingen jegens de nieuwe shirtsponsoren 

alleen gehockeyd worden in het nieuwe shirt.  

 

Het nieuwe shirt is verplicht en dient te worden 

aangeschaft. 

 

SPELREGELS - UIT-TENUES - 2016/2017 

De kleur van het UIT tenue van MHC Soest is bij de 

KNHB officieel als groen geregistreerd, en dat zal 

de komende jaren ook zo blijven. 

De 1e lijnsteams (H1, D1, A1 t/m D1) moeten het 

officiële groene UIT shirt dit seizoen al 

aanschaffen. 

De overige A t/m D-teams mogen – bij 

uitwedstrijden waar de tegenstander in het wit 

speelt – alléén dit seizoen nog spelen in een door 

hen gekozen kleur. Overleg de kleur met de coach! 

Vanaf seizoen 2017 is dat niet meer toegestaan, 

zie bij Spelregels - Uit-tenues - 2017/2018. 

Alle E t/m F teams mogen – bij uitwedstrijden 

waar de tegenstander in het wit speelt – spelen in 

andere kleuren. Zij spelen immers nog geen 

officiële competitie.

http://webshop.clubcolors.nl/
mailto:kleding@mhcsoest.nl
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SPELREGELS - UIT-TENUES - 2017/2018 e.v.: 

Álle teams (1e lijnsteams/breedteteams) spelen 

vanaf seizoen 2017/2018 – bij uitwedstrijden 

waar de tegenstander in het wit speelt – in het 

officiële groene UIT shirt.  

Alle E t/m F teams spelen in het groen (niet persé 

het officiële shirt).

 

SPELREGELS VOOR SPONSORING VAN EEN TEAM 

Als u een team op de MHC Soest wil sponsoren met 

een bedrijfslogo op bijvoorbeeld een sweater dan 

kunt u hier het beste contact over opnemen met de 

kledingcommissie, via Kleding@MHCSoest.nl. 

 

mailto:Kleding@MHCSoest.nl
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ACCOMMODATIE 

ALGEMENE INFORMATIE CLUBHUIS EN ACCOMMODATIE 

VELDEN 

Ons clubcomplex bestaat uit één zandingestrooid 

kunstgrasveld, één semi-waterveld en met ingang 

van seizoen 2016-2017 een spiksplinternieuw 

waterveld waar we enorm trots op zijn. Voor de 

kenners: het is een Greenfields TC Lite veld, 

vergelijkbaar met de "WK mat". Dit veld (recht 

voor het clubhuis) is in de zomer 2016 aangelegd, 

samen met het ernaast liggende miniveld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBHUIS 

In het souterrain van het clubhuis bevinden zich de 

kleedkamers en de lockerruimte voor 

keepersuitrustingen. Boven zijn de bar/clubzaal, 

de bestuurskamer en het instructielokaal. 

De clubzaal is in het weekend geopend tot 1-2 uur 

nadat de laatste wedstrijd is afgelopen. Op  

 

doordeweekse avonden is het clubhuis (cq de bar) 

vaak maar niet altijd geopend (cq bemand). Kijk 

voor actuele openingstijden op onze site. 

 

 

 

PARKEREN 

Auto’s kunnen geparkeerd worden aan de 

Bosstraat. Op het terrein is een fietsenstalling. 

Voor noodgevallen kan voor hulpdiensten het hek  

 

 

aan het 1e Heezerlaantje geopend worden. Een 

sleutel daarvoor hangt achter de bar. 

 

HONDEN 

Honden zijn welkom op de accommodatie, rondom 

de velden.  

 

Zij dienen echter te allen tijde aangelijnd te zijn

Veld 3 (zand) Veld 1 (water) 

Veld 2 (semi-water) 

Miniveld 

Clubhuis 

Ingang 
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SPEELTOESTEL 

Op de accommodatie bevindt zich een speeltoestel.  

 

Het gebruik van dit toestel is voor eigen risico.

ROOKVERBOD 

In het clubhuis geldt een rookverbod.

ALCOHOL 

Er wordt geen alcohol verkocht aan jongeren 

onder de 18 jaar.  

Bij twijfel over de leeftijd is het tonen van een 

geldig identiteitsbewijs verplicht. 

 

ACCOMMODATIEGEBRUIK EN -HUUR 

Zo nu en dan krijgen wij verzoeken voor gebruik 

van onze velden. Soms door onze buren van 

voetbalvereniging SEC, soms door commerciële 

organisaties, soms door maatschappelijke 

organisaties. 

Voor incidenteel gebruik van onze velden door 

commerciële partijen, wordt huur in rekening  

 

gebracht. De tarieven hiervoor (per veld) zijn € 

250,- per dag of € 125,- per halve dag. 

Reservering van velden kan via de 

verenigingsmanager. 
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LEDENADMINISTRATIE 
 

AANMELDING 

MHC Soest laat kinderen toe vanaf het bereiken 

van de zesjarige leeftijd. Aanmelden voor deze 

categorie, de 1e jaar F, kan vanaf 1 oktober 

voorafgaand aan het seizoen dat zij mogen 

starten. (Wordt je kind dus in de periode 1 oktober 

t/m 30 september 6 jaar, dan kun je haar/hem dus 

vanaf 1 oktober voorafgaand hieraan inschrijven).  

 

Aanmelden kan rechtstreeks via 

www.mhcsoest.nl. Ga hiervoor onder het kopje 

ledenadministratie naar het inschrijfformulier. Als 

de inschrijving geslaagd is, ontvang je een 

formulier dat je getekend op moet sturen aan de 

ledenadministratie. Na ontvangst van dit formulier 

wordt je aanmelding geregistreerd en bevestigd.  

 

DE JONGSTE JEUGD 

Je kind begint in het algemeen bij de Kabouters – 

deze starten met trainen na de winter, ongeveer 

begin maart. Zo kunnen kinderen spelenderwijs 

kennismaken met hockey en uitproberen of ze 

hockey leuk vinden. 

Vervolgens ga je na de zomer over naar de 

Welpen en het jaar daarop naar de F (3-tallen). Via 

de eerstejaars E (6-tallen) en tweedejaars E (in de 

loop van het jaar 8-tallen) ga je naar het 

elftalhockey dat begint bij de D. 

Wanneer je 18 jaar bent ga je over naar de 

Senioren en met 35 jaar kun je bij de Veteranen 

gaan spelen. Vanaf 45 jaar bij Veteranen VL en 

vanaf 50 jaar het Veteranen L hockey.

 

KABOUTERS Vanaf 6 jaar 

WELPEN  Vanaf 6-7 jaar 

F  Vanaf 7-8 jaar 3-tallen (1 jaar) 1/8 veld, 4 doeltjes 

E6  Vanaf 8-9 jaar 6-tallen (1 jaar) 1/4 veld, 2 doeltjes 

E8  Vanaf 8-9 jaar 8-tallen (1 jaar) 1/2 veld, 2 doeltjes 
 

De communicatie van de wedstrijdschema’s vindt plaats door de coaches. De wedstrijdschema’s vind je bovendien 

op www.mhcsoest.nl en ook in de Lisa app op de telefoon of tablet. 

 

BELANGRIJKE SPELREGELS M.B.T. AANMELDINGEN VAN JEUGDLEDEN

BETROKKENHEID EN INZET OUDERS 

Onze vereniging is een vereniging voor onze leden, die gerund wordt door alle leden samen. We doen daarom 

een beroep op ouders van jeugdleden: 

http://www.mhcsoest.nl/
http://www.mhcsoest.nl/
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Vrijwilligerswerk. Elke ouder van een juniorlid 

(t/m 18 jaar) wordt gevraagd om iets voor de 

vereniging te betekenen. Dat kan als coach, 

trainer of teammanager, maar ook door de 

bemanning van één van onze commissies. Op het 

aanmeldingsformulier worden diverse 

mogelijkheden aangegeven. De actuele vacatures 

staan op onze site. Benader onze 

verenigingsmanager Maarten Nooitgedacht (06-

51073006) als je iets zou willen doen.

Rijden, spelbegeleiding en fruit. Elke ouder 

van een juniorlid ( t/m 18 jaar) wordt gevraagd bij 

toerbeurt te rijden naar uitwedstrijden. De coach 

van het team waar je kind(eren) in speelt/spelen 

maakt hiervoor een rijschema. Hetzelfde geldt 

voor de spelbegeleiding tijdens uit- of 

thuiswedstrijden van de eigen kinderen en ook 

voor het verzorgen van fruit. 

Clubhost. De clubhosts zijn ouders van 

jeugdleden – welke die ochtend of middag spelen 

– en zijn per toerbeurt op zaterdag tot ca. 17u 

aanwezig. Zij verwelkomen de bezoekende teams,  

controleren op aanwezigheid van de 

scheidsrechters en maken bezoekers hen wegwijs 

in en rond het clubhuis.

WACHTLIJSTEN 

De capaciteit van onze vereniging is beperkt. Wij 

beschikken op dit moment over 3 velden, terwijl 

we op grond van het huidige ledenaantal eigenlijk 

al een 4e veld nodig hebben, maar daar op dit 

moment niet over kunnen beschikken. Om die 

reden hanteert MHC Soest bij de Jeugd en Jongste 

jeugd een wachtlijst. 

Op een competitiedag kunnen per veld een relatief 

beperkt aantal wedstrijden worden gespeeld. In 

ons geval betekent dit, dat er bij de Jeugd slechts 

plaats is voor 30 teams. Per team worden circa 14-

15 spelers ingedeeld. Op dit moment zijn alle 

jeugdelftallen gevuld. Nieuwe jeugdleden kunnen 

dus alleen maar worden toegelaten als er ruimte 

ontstaat.  

Dit geldt vooral voor de meisjes; voor de jongens 

is er in het algemeen wat meer plaats. Jongste-

jeugdleden (kabouters en welpen) kunnen zich in  

 

principe wel aanmelden zonder dat ze lang op een 

wachtlijst hoeven te staan. 

Ruimte ontstaat er wanneer jeugdleden hun 

lidmaatschap opzeggen of doorstromen naar de 

Senioren, of door nieuwe instroom van de Jongste 

Jeugd aan het begin van het seizoen (eveneens 

een gelimiteerd aantal plaatsen). 

Als er plaats is, wordt er contact met je 

opgenomen door het desbetreffende lid van de 

Technische Commissie. Pas dan is de aanmelding 

een feit.  

Trainers en coaches zijn niet bevoegd om nieuwe 

leden te plaatsen, dan wel te laten spelen, zonder 

toestemming van de TC. Het bestuur behoudt altijd 

het recht voor om bij eventuele bezwaren te 

overwegen om negatief over een toetreding te 

beslissen. 

 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP 

Opzeggingen dienen uiterlijk vóór 15 mei, 

schriftelijk of per mail uitsluitend naar de 

ledenadministratie te worden ingediend. Te laat  

 

opzeggen heeft consequenties voor de te betalen 

contributie.
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CONTRIBUTIE 

 

MHC Soest wil hockey betaalbaar houden voor 

haar leden.  

Alhoewel de contributie ten opzichte van andere 

sportverenigingen relatief hoog is, is deze in 

vergelijking met andere omliggende 

hockeyverenigingen betrekkelijk laag. Met dit 

beneden-gemiddelde contributieniveau zorgen we 

voor een gezonde financiële basis en tegelijkertijd 

maken en houden we hockey zoveel als mogelijk 

breed toegankelijk. 

We streven ernaar om dit zo te houden, ook al zijn 

contributieverhogingen – die in de Algemene 

Ledenvergadering moeten worden vastgesteld – 

soms niet te vermijden. 

 

CONTRIBUTIES SEIZOEN 2016-2017 

De contributie en het entreegeld worden jaarlijks 

door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 

Voor het seizoen 2016-2017 zijn deze in de ALV 

vastgesteld als volgt:   

 

Senior / Veteranen / Junior A/B/C/D - € 320,00 

Junior E/F - € 190,00 

Welpen - € 190,00 

Kabouters - € 50,00 

Trim-/trainingslid - € 190,00 

Niet-spelend lid - € 50,00 

Entreegeld bij nieuw lidmaatschap - € 50,00 

Administratiekosten - € 50,00 

Accommodatiebijdrage - € 25,00 

 

SPELREGELS INCASSO & OPZEGGINGEN 

Het geboortejaar is doorslaggevend voor de 

spelcategorie en dus ook de contributiecategorie. 

Contributies zijn inclusief de bijdrage zaalhockey. 

Getoonde contributies gaan uit van automatische 

incasso. Bij geen machtiging worden extra 

administratiekosten van € 50 per factuur in 

rekening gebracht.  

Automatische incasso wordt uitgevoerd als volgt: 

100% van de jaarlijkse contributie begin 

oktober.  

 

Bij geen machtiging worden bovendien 

administratiekosten geïnd. 

Opzeggingen moeten vòòr 15 mei, schriftelijk 

of per mail bij de ledenadministratie te worden 

ingediend. Bij te laat opzeggen wordt 50% van de 

contributie van het volgend seizoen aangerekend. 

Bij stornering als gevolg van te weinig saldo wordt 

een hernieuwde incasso uitgevoerd en wordt € 10 

aan administratiekosten in rekening gebracht.
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CONTRIBUTIE INNING 

Vanaf seizoen 2016/2017  is de inning van de 

contributies uitbesteed aan ClubCollect, een 

organisatie die hier ruime ervaring mee heeft. Dit 

is één van de initiatieven die we de afgelopen 

periode hebben genomen om de club 

professioneler te besturen. Een voordeel voor 

onze leden is het gemak waarmee de jaarlijkse 

betaling kan worden voldaan; voor onze club is het 

voordeel dat we beter in staat zijn alle 

contributies tijdig te innen. 

ClubCollect neemt hierbij de administratieve 

verwerking van de contributieinning over. 

ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen 

met alle leden (zorg er daarom voor dat de 

ledenadministratie recente en juiste gegevens van 

u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd 

via SMS en e-mail. Door op een link te klikken 

komt u op uw persoonlijke betaalpagina van  

 

ClubCollect. Hier kunt u uw factuur inzien, 

downloaden en betalen. De betalingen verlopen 

via automatische incasso of via iDEAL. 

Een deel van uw persoonsgegevens zal worden 

verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen 

zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor 

ClubCollect en u zelf. Deze verwerking vindt plaats 

conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Uw gegevens worden veilig opgeslagen, worden 

niet voor andere doeleinden dan de 

contributiebetaling gebruikt en worden nooit aan 

derden verstrekt. 

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt 

u dan contact op met de penningmeester of de 

verenigingsmanager. Voor meer informatie over 

ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website 

www.clubcollect.com en de website van onze club. 

 

CONTRIBUTIE ALLOCATIE 

Naast de contributies zijn de belangrijkste andere 

inkomstenbron voor onze vereniging de 

sponsorgelden en barinkomsten. Daarnaast 

worden overige inkomsten gegenereerd via 

bijvoorbeeld de grote clubactie. 

Door het ledenaantal binnen de grenzen van de 

veldcapaciteit te maximaliseren, door inzet van 

vrijwilligers en door het aanboren van nieuwe 

geldbronnen kunnen we hockey nu en straks 

betaalbaar houden.  

Ca. 40% van de inkomsten gaat rechtstreeks naar 

het hockey: de vaste trainingsstaf en het 

verenigingsmanagement.  

Ca. 35% wordt besteed aan huur en onderhoud 

van de velden en het clubhuis, ook de zaalhuur in 

de winterperiode.  

Ca. 15% gaat naar spelorganisatie; denk daarbij 

aan afdrachten aan de KNHB en hockeymaterialen 

zoals vlaggen, netten, ballen en 

keepersmaterialen. 

En ca. 10% van het jaarlijkse verenigingsbudget 

gaat naar kosten bar, afschrijvingen, 

evenementen maar ook de jaarlijkse reservering 

voor grootschalig onderhoud aan onze 

accommodatie. 

Financieel staat MHC Soest er goed voor. Het 

seizoen 2015/16 stond in het teken van 

voorbereidingen van het nieuw waterveld en 

miniveld. Onze stevige financiële basis zorgt 

ervoor dat we eventuele tegenvallers of 

schommelingen in ledenaantallen op kunnen 

vangen.  
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JAARKALENDER 

 

MHC Soest is een actieve club. Jaarlijks wordt er 

door leden en voor de leden een veelheid aan 

activiteiten en evenementen georganiseerd. 

Hieronder tref je de evenementen kalender aan 

voor het seizoen 2016-2017.  

Heb je interesse om aan één of meerdere 

evenementen deel te nemen of als vrijwilliger te 

ondersteunen? Neem dan contact op met de 

desbetreffende commissie of de 

verenigingsmanager Maarten Nooitgedacht (06-

51073006). 

We kunnen hulp van vrijwilligers goed gebruiken 

om al deze activiteiten iedere keer opnieuw weer 

te organiseren! 

Een greep uit de jaarkalender (precieze data 

worden gecommuniceerd via de site en Lisa-app): 

 

 

Start seizoen 

Oefenwedstrijden 

Openingstoernooi 

Knakkertoernooi (jongste jeugd) 

2e handskledingbeurs 

Oktoberfest 

Grote Clubactie 

Bovelander Minihockeykamp 6-9jr 

/ Tophockeydagen 10-13 jr (extern) 

Thé Dansant 

Sinterklaas op MHC 

 

Kerstdiners A/B 

Kerstdiners C 

Kerstdiners D/E 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

KNHB Nationaal Hockeycongres 

Start Mindwintercompetitie 

 

 

Einde Midwintercompetitie 

 

 

 

Hervatting veldseizoen 

Thé Dansant 

2e handskledingbeurs 

 

 

 

 

Hockey Spring Party  

NK Shoot Out Clubkampioenschap 

D/E feest 

Hockey FUN dagen (extern) 

 

 

 

Thé Dansant 

NK Shoot Out Districtsfinale 

Ouder-kindtoernooi 

Familietoernooi 

 

 

 

 

KNHB Slotdag Jongste Jeugd 

Kampioenenhuldiging/BBQ 

NK Shoot Out Landelijke finale 

Einde seizoen 

 

 

 

Bovelander Hockeykamp 

 

 

 

D kamp 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 

DECEMBER JANUARI FEBRUARI 

MAART APRIL MEI 

JUNI JULI AUGUSTUS 
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CONTACTGEGEVENS 

 

 

 

POSTADRES 

Postbus 3234 

3760 DE Soest 

 

 

CLUBHUIS 

Bosstraat 88 

3766 AJ Soest 

035 - 601 46 69 

 

INTERNET & SOCIAL MEDIA 

www.mhcsoest.nl 

www.facebook.com/MHCSoest 

www.twitter.com/mhcsoest

 

 

 

 

  

http://www.mhcsoest.nl/
http://www.facebook.com/MHCSoest
http://www.twitter.com/mhcsoest
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M.H.C. Soest 
Sinds 1952 
 

Bosstraat 88 
3766 AJ Soest 
035 - 601 46 69 
 

Postbus 3234 
3760 DE Soest 
 

www.mhcsoest.nl 
www.facebook.com/MHCSoest 

www.twitter.com/mhcsoest 


