
 

Openingswoord voorzitter ALV, zaterdag 11 januari 2020 

Met trots mogen we terugkijken op een mooie start van het hockeyseizoen. Zowel als we kijken naar 

het hockey als naar het clubleven. Op het gebied van hockey presteren de teams over het algemeen 

goed. Met veel plezier, sportiviteit en respect, onze kernwaarden. D1 en H1 staan bovenaan en 

maken serieuze kansen om te promoveren. D1 speelt dan hoofdklasse en H1 2e klasse. En ook de 

jeugd gaat goed. [MC1 en JC1 mogen meedoen aan de Super C landelijk en MB1, MB3 en JD4 zijn 

winterkampioen.] Velen van de A,B en 2e jaars C zijn geslaagd voor het scheidrechterexamen. Nu nog 

veel oefenen in praktijk. Hard wordt alweer gewerkt aan het vinden van goede trainers en coaches 

voor het volgend seizoen. Dat blijft een uitdaging. 

Een enorme impuls is gegeven aan het clubleven door verschillende top events zoals Kick off, 

Oktoberfeste, Super Sunday, businessclub events en diverse clinics. En we zijn gestart met het 

bouwen van een nieuwe website voor MOP en te onderzoeken hoe we ons archief het beste kunnen 

digitaliseren.  

We hebben ook enkele nieuwe sponsoren mogen verwelkomen die MOP een warm hart toedragen. 

Sponsoring blijft wel voortdurend aandacht vragen om ons target te overtreffen. 

Blij zijn we dat we een vertrouwenspersoon hebben aangesteld, dat we een intermediair hebben 

gevonden om jeugd te helpen die het even moeilijk hebben om de contributie te betalen en toch 

heel graag willen hockeyen, die goed past bij MOP. En natuurlijk dat we 3 nieuwe leden bereid 

hebben gevonden het bestuur te versterken en die we vandaag mogen voordragen.  

Om relevant te blijven in de toekomst zijn vernieuwing, duurzaamheid, groei en voortdurende 

verbetering belangrijke thema’s waar wij als club iets mee moeten. Een Taskforce Long Life Hockey 

ondersteunt nu het bestuur en doet onderzoek naar met name vernieuwing betreffende hockey. 

Voor dit alles hebben we financiële ruimte nodig en een structuur die deze thema’s kunnen 

ondersteunen binnen de gestelde wetgevende kaders. We zijn overigens bijna klaar met het leggen 

van de basis om te voldoen aan de AVG.   

Als we naar de financiën kijken moeten we alert blijven en zullen we er voor moeten waken dat we 

niet  als MOP op een te grote voet leven. Dit geldt met name voor kosten van hockey. Deze kunnen 

we alleen de baas zijn als we met zijn allen de schouders eronder blijven zetten en de (jeugd)leden 

en vrijwilligers hun bijdrage blijven leveren aan de club. Daarbij is het belangrijk dat ook de nieuwe 

generatie die zich aan dient er goed bij betrekken worden. 

Met de blaashal en led verlichting zetten we zorgvuldig de volgende stappen.                                         

De verbouwing van de bar is klaar voor aanvang van de 2e helft van de veldcompetitie begin maart.  

 

Walter van Benthem  

Voorzitter 

 


