
DAAROM HEEFT
MHC OOK 

JOU NODIG!

SAMEN MAKEN WE DE CLUB! 

Wil jij ook jouw kennis, vaardigheden en talenten gebruiken
en je steentje bijdragen?
Meld je aan: info@mhclemmer.nl

M I X E D  H O C K E Y C L U B  L E M M E R

Vrijwilligers zijn de spil van de club. Samen zorgen we ervoor
dat onze jeugd en senioren met veel plezier kunnen
hockeyen. Voor corona waren er leuke activiteiten zoals het
familietoernooi, hockey-clinics, discofeestjes, clubbingo,
pubquiz, ouder-kind hockey en niet te vergeten, Super
Sundays met BBQ of gerookte paling. 
En dat gevoel van verbinding, lachen en gezelligheid komt
met jouw bijdrage weer terug! 

Het spreekwoord ‘vele handen maken licht werk’ gaat zeker
ook bij MHC LEMMER op.



Nu het seizoen weer in volle gang is, zoeken we ouders
die meehelpen bij één van de volgende activiteiten:

Meld je aan via info@mhclemmer.nl, of op
wedstrijddagen in het clubhuis bij de bar. 

Coördineren van de Grote Club actie in 2022
Organiseren van een disco-avond voor de jeugd
Helpen bij een actie van de Vriendenloterij e/o Sponsorbingo
Organiseren van een Pubquizavond
Organiseren van een Bingo-avond
Koken, en voorbereiding bij de vrijdagmiddagmaaltijd voor de
jongste jeugd
Deelname aan de lustrumcommissie voor ons lustrumfeest
PR, Communicatie & Social Media
Technische commissie (TC)

Aan het einde van dit seizoen nemen 3 van onze 5 bestuursleden
afscheid. Daarom hebben we versterking nodig in het Bestuur. We
zoeken een nieuwe Voorzitter en twee Algemene Bestuursleden.
Het is een boeiende rol waarin je de club in al zijn facetten leert
kennen en je krijgt veel waardering.  
Dus je bent meer dan welkom! 
Meer informatie? Mail naar: voorzitter@mhclemmer.nl

Is netwerken jouw ding, en heb je goede contacten in Lemmer en
omgeving? Dan kan de sponsorcommissie je hulp goed gebruiken
om de sponsors en de club te blijven binden. 
Meer informatie? Mail naar: info@mhclemmer.nl

De sponsorcommissie

Nieuwe bestuursleden nodig


