MHC Bennebroek - Samen méér dan hockey alleen
Beleidsplan 2016-2019
Missie
MHC Bennebroek wil een hockeyclub zijn die de leden uit Bennebroek en het grensgebied
een sportieve en veilige omgeving biedt waarbinnen op een verantwoorde wijze de
hockeysport op zowel recreatief als prestatief niveau in teamverband kan worden beoefend.
Dit op een gezonde financiële basis binnen een actief verenigingsleven en met een heldere
en duidelijke verenigingsstructuur waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
op elkaar zijn afgestemd en waar iedereen zich thuis en veilig kan voelen.
Kortom: Samen méér dan hockey alleen
Ambitie
In onze ambitie die is afgeleid van de missie staan drie bouwstenen centraal:
familieclub;
prestatie- én breedtesport;
veiligheid & respect.
Wij zijn een familieclub
Een leven lang hockeyen op Bennebroek; ieder lid van het gezin kan hockeyen bij MHC
Bennebroek. Onze actief spelende leden zijn tussen de vier (Funkeys) en zeventig jaar (Heren
Veteranen L-team) en komen niet alleen uit Bennebroek, maar ook uit Hillegom, Heemstede,
Vogelenzang, Zwaanshoek, Hoofddorp, Zandvoort en de studentensteden. Op de drie
kunstgrasvelden kan op diverse niveaus worden gehockeyd waarbij de meeste teams, naast
het krijgen van de op leeftijd en niveau afgestemde trainingen, ook wedstrijden spelen. Onze
jongste hockeyers maken we spelenderwijs wegwijs in het hockey, waarbij ook een grote rol
is weggelegd voor bewegingsvormen. Voor onze senioren die niet iedere week een wedstrijd
willen spelen is er trimhockey, vooral bedoeld om de conditie en techniek op peil te houden.
Naast hockeyen is het verenigingsleven belangrijk voor MHC Bennebroek: niet alleen
sporten met elkaar maar ook samen een drankje drinken, teamuitjes en clubevenementen
organiseren en meehelpen als vrijwilliger achter de bar, in een commissie, het bestuur of bij
een afgebakend project. Een actief verenigingsleven verbindt de leden en bevordert
belangrijke sociale waarden zoals iets doen voor elkaar, vertrouwen en tolerantie.
Bij MHC Bennebroek gaan prestatie- en breedtesport hand in hand
Voor de ruim 900 leden wil Bennebroek de mogelijkheid bieden om prestatiehockey te
spelen maar ook breedtehockey de aandacht te geven die het verdient binnen de
bouwsteen familieclub.

Prestatiehockey bij de jeugd uit zich in het verder professionaliseren van de trainersstaf. De
selectieteams presteren tenminste op topklasse niveau en minimaal 1 selectieteam speelt
landelijk. Trainers en coaches van de selectieteams kunnen trainersdiploma’s overleggen of
worden door de club in staat gesteld om een opleiding te volgen. Om dit financieel haalbaar
te maken wordt er voor de selectieteams een selectiebijdrage gevraagd.
De goedopgeleide trainersstaf kan verder ondersteunen bij de breedteteams waarbij leren
en ontwikkelen belangrijk zijn, maar er ook ruimte is voor de gezelligheid binnen een team
en er met plezier wordt gesport. Er wordt door de breedteteams 2 x per week getraind.
De kwaliteitsontwikkeling bij de jeugd resulteert erin dat minimaal twee jeugdspelers per
hockeyseizoen kunnen aanhaken bij Dames 1 en Heren 1.
Jeugdteams worden gestimuleerd mee te doen aan buitenlandse toernooien.
De ambitie voor Dames 1 en Heren 1 is tenminste meedraaien in de 1e klasse waarbij
“schurken” tegen de overgangsklasse wanneer het potentieel daarvoor aanwezig is, tot de
mogelijkheden behoort. Dat doet Heren 1 en Dames 1 met zoveel mogelijk leden vanuit de
club. Echter, wanneer er geen betere spelers zijn kan een speler van buiten aangetrokken
worden. Immers de handhaving en eventuele promotie naar de 1e klasse van de eerste
teams heeft zijn weerslag op het presteren van de jeugd. De trainer-coaches van Dames 1 en
Heren 1 worden marktconform betaald.
De breedteseniorenteams krijgen 1 x in de week de mogelijkheid om te trainen. Bij de
breedteseniorenteams ligt de nadruk op de teamspirit.
De overgang van breedtejunioren naar jong-senioren wordt vanuit de TC Junioren en TC
Senioren actief begeleid teneinde deze belangrijke groep voor de club te behouden.
Veiligheid en respect staan hoog in het vaandel
Bij MHCB gaan we op een veilige en respectvolle manier met elkaar om, zowel op als langs
het veld. Iedereen moet met plezier kunnen sporten in een veilige en prettige omgeving
waarbij we ook een waardevolle bijdrage willen leveren aan een gezond leven en een
evenwichtige ontwikkeling van de aan MHCB toevertrouwde jeugd.
Door taken te omschrijven en af te bakenen is het duidelijk waar de verantwoordelijkheid
van onze vrijwilligers begint en ophoudt; dit ter bescherming van de vrijwilligers en
tegelijkertijd ook om aan te geven dat er geen sprake is van vrijblijvendheid. Want, zoals
eerder bij de bouwsteen familie vermeld: een actief verenigingsleven waarin iedereen zijn of
haar steentje bijdraagt bevordert belangrijke sociale waarden zoals vertrouwen, tolerantie
en respect.

