
EEN NIEUW BEGIN

Het is  bijna zover... de start van het
nieuwe seizoen! We hopen natuurlijk dat
dit een super succesvol, gezellig maar
bovenal gezond seizoen gaat worden!
Op de achtergrond zijn we al flink aan het
werk om dit seizoen vlekkeloos van start
te laten gaan. Daarvan brengen we jullie
graag op de hoogte...

Sponsornieuws
Het kan je niet ontgaan zijn, we hebben
een nieuwe hoofdsponsor:
Beddenplein.nl! We zijn daarom heel blij
én trots dat Veld 1 vanaf dit seizoen hét
Beddenplein.nl Veld is! Op naar mooie
overwinningen! 
Zoals je wellicht hebt meegekregen, is
Hockeydirect.nl dit jaar onze nieuwe
sponsor voor kleding, sticks en schoenen!
Daar zijn we heel blij mee, houd deze
weken de socials in de gaten voor
kortingen en acties. Via de website kan je
alvast een kijkje nemen naar de nieuwe
collectie. Onderstaand vind je alle
informatie over de status van de nieuwe
tenues en de acties die daarbij horen!

VOOR IN DE AGENDA

AUGUSTUS 2021

2021-2022:
NIEUWSBRIEF MHC DES

Hallo DES´ser! 

4-9: het is letterlijk tijd om het nieuwe
seizoen vlekkeloos en spik en span te
beginnen. Help je mee? Meer info hier.
DES 80 jaar: Op 15 maart 2022 bestaat
MHC DES alweer 80 jaar. Dat laten we
niet ongemerkt voorbij gaan, help jij
ons met het bouwen van een TOP-
feestje? Meer informatie vind je hier. 
Zaalhockey: Het is ook weer tijd om je
in te schrijven voor de zaalhockey.
Meer informatie vind je hier.

We hebben jouw hulp nodig!
Dit seizoen gaan we knallend van start, met
een paar leuke activiteiten waar we jouw
hulp bij nodig hebben:

Nieuw seizoen, nieuwe
commissieleden
Na het afgelopen, turbulente seizoen, staan
we allemaal weer te springen om te
beginnen. We hebben in verschillende
commissies nieuwe commissieleden
gevonden zodat we samen van seizoen
2021-2022, óns seizoen gaan maken! De
komende periode worden zij allemaal aan
je voorgesteld. Dus houdt de website en de
socials in de gaten! 

30-8: Start trainingen nieuwe seizoen
 

4-9: DES Spik & Span & DES gaat Los!
 

11-9: Start competitie seizoen 2021-2022
 

21-9: Algemene leden vergadering
 
 

Sportieve groeten, 
Het bestuur 

http://www.beddenplein.nl/
https://www.hockeydirect.nl/verenigingen/mhc-des?utm_source=des&utm_medium=refferal&utm_campaign=clubs
https://www.hockeydirect.nl/verenigingen/mhc-des?utm_source=des&utm_medium=refferal&utm_campaign=clubs
https://hockeydes.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=775
https://hockeydes.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=777
https://hockeydes.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=776


EEN NIEUW BEGIN

AUGUSTUS 2021

2021-2022:
INFORMATIE OMTRENT DE NIEUWE TENUES

Actie Hockeydirect.nl
Het is zover! Via de website van
Hockeydirect.nl kunnen we vanaf nu
terecht voor al onze hockeyspullen!
Benieuwd naar de nieuwe kledinglijn?
Dan hebben we goed nieuws! Via de
website van DES kun je nu naar de
webshop van Hockeydirect.nl, daar
staan nu o.a. de DES trainingspakken
en onze zwarte uitshirts beschikbaar. 
Klaar om te shoppen voor het nieuwe  
seizoen? Dat kan! Hockeydirect.nl
heeft nu een actie, waarmee je wat
korting kan scoren via een aankoop
op de webshop!

Nieuwe tenues
Ook is er nieuws omtrent de nieuwe
tenues! Deze zijn besteld en in de
maak. De productie van deze nieuwe
tenues vindt plaats in het buitenland,
als gevolg van de corona crisis is er
beperkte productie en transport
beschikbaar. Daardoor zijn de nieuwe
tenues helaas niet beschikbaar aan
de start van het nieuwe seizoen.
Vanaf eind september zijn deze
echter wel beschikbaar! We doen er in
de tussentijd alles aan om jullie zo
goed mogelijk op de hoogte te
houden. Op de website houden we
verschillende updates bij, hier kan je
de voortgang dus altijd volgen. 

Bestellen nieuwe tenues
Het is ook mogelijk om als team
gezamenlijk kleding te bestellen!
Neem voor aanschaf van het
bedrukken van de kleding uit de
webshop contact op met de
sponsorcommissie. Je krijgt op
teamaankopen via de
sponsorcommissie namelijk 15%
korting! Contact opnemen kan via
sponsorcommissie@hockeydes.nl.
Wil je nog meer informatie omtrent
de aanschaf van de nieuwe tenues, de
webshop van Hockeydirect.nl? Hier
vind je alles wat je moet weten
omtrent de nieuwe tenues. 

Rest ons nu jou nog een hele fijne
vakantie te wensen. Tot snel, bij de
start van het nieuwe seizoen!

http://hockeydirect.nl/
https://www.hockeydirect.nl/verenigingen/mhc-des?utm_source=des&utm_medium=refferal&utm_campaign=clubs
https://hockeydes.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=771
https://hockeydes.nl/files/nieuws/QenAkledingcontractDESDEF120210821.pdf

