
 

   

Duurzaamheidsmanifest MHC Rosmalen 

Visie 

MHC Rosmalen is een familieclub met gezonde ambities. Dat zijn we al meer dan 50 jaar. En dat 

willen we ook graag nog heel lang blijven.  

Een van deze gezonde ambities is de meest duurzame hockeyclub van Nederland worden. Daarmee 

willen we borgen dat ook volgende generaties kunnen genieten van de prachtige hockeysport, ons 

rijke verenigingsleven en onze natuurlijke sportomgeving. We hebben daarom een actief duurzaam 

beleid. 

Pijlers 

Onze visie leunt op twee pijlers die ons als familieclub sterk verbinden met duurzaamheid: 

1. Verspilling voorkomen 

Verspilling voorkomen past bij onze gezonde ambitie om te winnen in plaats van te verliezen, 

ook buiten het veld. We vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met onze 

accommodatie, onze materialen, onze leden en vrijwilligers en onze mooie natuurlijke 

omgeving. Daarom zetten we in op grondstoffen behouden en deze zo lang mogelijk laten 

circuleren.  

Maar ook onze leden en vrijwilligers moeten zich duurzaam thuis voelen bij onze vereniging 

zodat er geen talent en energie van vrijwilligers verloren gaat voor onze club. 

 

2. Bewustwording stimuleren 

Bewustwording stimuleren past bij het karakter van ons als familieclub. We vinden het 

belangrijk om van en met elkaar te leren, samen te groeien, elkaar aan te spreken en zo 

samen onze ambities waar te maken. Die clubcultuur helpt ons om toekomstige uitdagingen 

voor onze vereniging samen aan te gaan. 

Impactgebieden 

Duurzaamheid vraagt dus niet alleen om fysieke maatregelen, maar zeker ook om bewust gedrag. 

Van ons allemaal. We hebben vijf impactgebieden geformuleerd waar we ons de komende twee jaar 

het meest op willen gaan richten: 

1. Accommodatie (binnen en buiten) 

• Zonne-energie 

• Veldverlichting 

• Clubhuisverwarming 

• Watermanagement 

• Eigenaarschap bij iedereen 

• Schoon en veilig 

  



 

   
2. Horeca 

• Zorgvuldige inkoop (hoeveelheid en verpakkingen) 

• Gezonder aanbod 

• Lokaal inkopen 

• Duurzaam koelen en verwarmen van eten & drinken 

• Scheiden en terugdringen afvalstromen  

 

3. Mobiliteit 

• Bij voorkeur op de fiets naar de club 

• Carpoolen naar uitwedstrijden en trainingen 

• Laadpalen voor elektrisch vervoer 

• Speciale voordelen voor fietsers 

 

4. Behoud van hockeymaterialen 

• Verlies van ballen en andere materialen terugdringen 

• Duurzaam omgaan met keepersmaterialen 

• Duurzame/circulaire kleding en trainings- en wedstrijdmaterialen 

 

5. Menselijk kapitaal 

• Een leven lang hockeyen 

• Ruimer aanbod voor nieuwe doelgroepen 

• Boeien en behouden van vrijwilligers 

• De coach als inspirerend voorbeeld 

Duurzaamheid is van ons allemaal! Daarmee maken we van MHC Rosmalen de meest duurzame 

hockeyclub van Nederland. Zo borgen we dat we onze gezonde ambities nog jaren waarmaken en is 

iedereen ook in de toekomst #altijdthuis bij MHC Rosmalen! 

 

 

 


