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Volg ons op 
Twitter!

@VOORDAAN

Beste Voordaners,

het seizoen 2013-
2014 is alweer in 
volle gang. Voor de 

jeugd zit de voorcompetitie 
er zelfs al op. En met succes, 
MC1, JD2 en JB2 zijn herfst-
kampioen! Na de herfstva-
kantie begint het echte werk 
voor de jeugdteams. Ook de 
senioren krijgen even rust, 
voor sommige teams wellicht 
een welkome rustpauze, voor 
andere teams een onderbre-
king van hun goede reeks. 
Naast het hockey hebben we 
ook het eerste evenement op 
Voordaan achter de rug, het 
‘Samen Voordaandiner’. De 
avond, georganiseerd door de 
sponsorcommissie, stond in 
het teken van heerlijk eten, de 
alombekende Voordaanveiling 
en een Voordaanquiz, met  
Annemiek van Wisselingh 
als winnaar. Dit alles onder 
bezielende leiding van onze 
Voordaanveilingmeester  
Maarten Groenen. Kortom, 
een zeer geslaagde avond!
Tot slot nog een huishoude-
lijke mededeling, met donkere 
avonden in aantocht vragen wij 
speciale aandacht voor veilig-
heid op de fiets, zorg voor 
goede verlichting! 

hUP VOORDAAN!

De redactie

ALV 25 NOVEMBER
De volgende ALV wordt op maandag 25 november gehouden. 
De agenda en notulen worden binnenkort geplaatst op de 
website, onder Mijn Voordaan. Ook de beleidsstukken staan 
per categorie (jeugd, senioren) op de site, zichtbaar als je bent 
ingelogd op Mijn Voordaan. 

Heb je nog geen inlog voor Mijn Voordaan? Stuur een mail 
naar: vrijwilligers@voordaan.nl.

Rabo NK hockeytechniek op Voordaan
Voor de vijfde keer wordt dit seizoen het Rabo NK Hockeytechniek georganiseerd, voor kinderen 
tussen de 8 en 13 jaar. Je leert hier je techniek verbeteren, door speciaal opgeleide trainers. Tijdens 
het WK in 2014 wordt de Nederlandse Kampioen bekend gemaakt.

Voordaan is gastheer van het Rabo NK Hockeytechniek 2013/2014!
Wil je meedoen aan dit evenement op Voordaan? Schrijf je in voor de voorronde van het NK bij onze 
club op woensdag 6 november 2013 van 12.45 tot 18.30 uur. Misschien komt de Nederlandse Kampi-
oen wel van Voordaan!

Lees hier meer over het 
Rabo NK Hockeytechniek. 

Ben je benieuwd naar de tech-
nieken? Kijk dan vast op deze 
site om de 6 speciale NK-
technieken thuis te oefenen.

SAMEN 
VOORDAAN
DiNER 27 SEpTEMBER 2013

http://www.twitter.com/voordaan
http://www.twitter.com/voordaan
mailto:%20vrijwilligers%40voordaan.nl?subject=
http://www.voordaan.nl/files/library/nieuwsbrief/2013/rabo%20nk%20hockey%20techniek%202013.docx
http://www.rabosport.nl/event/nk-hockey-techniek
http://www.rabosport.nl/event/nk-hockey-techniek
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FACTUUR CONTRiBUTiE
De factuur voor de contri-
butie wordt tegenwoordig 
per email verstuurd.
Heb je geen factuur ontvan-
gen van de contributie voor 

seizoen 2013-2014? Check 
dan je spambox of geef je 
juiste e-mailadres door aan 
de ledenadministratie:  
leden@voordaan.nl. 

Naast trimhockeyer ben je lid 
van de sponsorcommissie op 
Voordaan. Wat is jouw taak 
binnen de sponsorcommissie?
‘Mijn ding binnen de 
sponsorcommissie is de 
businessclub ofwel Vrienden 
van Voordaan. ik onder-
houd de contacten met alle 
sponsoren en organiseer de 
activiteiten (sponsorborrels, 
sponsordiner, etc).’

Welke strategie gebruik je 
om sponsoren bij Voordaan te 
betrekken?
‘Mijn strategie is om te zor-
gen voor laagdrempelige en 
bovenal gezellige activiteiten. 
Het moet vooral leuk zijn 
wat de businessclubleden 
samen met elkaar doen. 
Daarnaast bieden wij voor 
alle bedrijven, van klein tot 
groot, passende sponsor-
mogelijkheden. Concreet 
moet je dan denken aan 
sponsorbedragen vanaf circa 
250 euro op jaarbasis. En het 
is toch fantastisch dat Voor-
daan op de velden succesvol 
is, maar ook langs het veld. ‘

Op deze wijze lukt het om 
‘Samen Voordaan’ uit te 
dragen? 
‘Dat we met z’n allen (leden, 
coaches, ouders, bestuur, 
vrijwilligers en sponsoren) 
één grote familie vormen; 
SAMEN VOORDAAN!’

Wat is volgens jou de kracht 
van Voordaan waar sponsors 
voor vallen?
‘Twee woorden: Samen 
Voordaan.’

Tot slot, hoe kunnen leden 
een steentje bijdragen aan de 
sponsoring op Voordaan?
‘Wij kennen niet alle leden 
en alle ouders. Vooral nu 
ook de club sterk is gegroeid 
met een aantal senioren-
teams op de zondag. Laat 
daarom weten dat je wel 
iets extra’s zou willen en/of 
kunnen doen voor de club. ik 
nodig iedereen die interesse 
heeft, uit om een keer een 
activiteit bij te wonen van 
de Businessclub. Ben je 
nieuwsgierig, mail dan naar 
p.waardijk@zendt.nl.’

Patrick waardijk vertelt over zijn werk voor de 
sponsorcommissie van Voordaan. 

Met ingang van het nieuwe seizoen zijn de nieuwe officiële Voor-
daanbroeken- en rokjes beschikbaar mét Voordaanlogo.  
Go Sport in Bilthoven en Eyk Sport in Utrecht zijn u er graag  
mee van dienst.! 

Voordaanbroeken -en rokjes

KONiNg VOLVO PETER BERgSTEiN

Voordaner peter Bergstein is namens de sponsorcommis-
sie benoemd tot Koning Volvo. Hij heeft ervoor gezorgd 
dat vier Voordaanleden een Volvo gekocht hebben bij 

Buitenweg. Dat betekent 4000,- rechtstreeks voor Voordaan! 
Lees hier meer over de sponsordeal met Volvo Buitenweg. 

UW STEM iS GELD WAARD

Stem op Voordaan 
tijdens de Rabo 
Clubkas Campagne
Leden van Rabobank Utrechtse 
Heuvelrug kunnen hun stem 

uitbrengen op vereniging die 
zij een warm hart toedragen. 
Hoe meer stemmen, des te 
meer geld deze vereniging 
of stichting ontvangt. 
 
Doe mee en stem 
op Voordaan!

heb je last van een blessure 
of een vraag voor één van de 
fysiotherapeuten? 

Kom dan langs op ons gratis inloop-
spreekuur in het clubhuis van Voordaan, 
of bel voor een afspraak 030-2660662.

mailto:leden%40voordaan.nl?subject=
mailto:p.waardijk%40zendt.nl?subject=
http://www.facebook.com/voordaan
http://voordaan.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=1495&Volledig=1 
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/uhr/sponsoring_en_cooperatief_dividend/rabo_clubkas_campagne/
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Via Onzeclubwinkel bereik je meer dan 
600 webshops, waar je internetaankopen 
altijd met korting doet. Bovendien spaar je 
niet alleen voor jezelf, maar verdien je ook 
met iedere aankoop een bonus voor onze 
club.  Bij elke aankoop ontvang je zelf 
een bedrag terug. Een voordeel dat kan 
oplopen tot wel 10% per aankoop. 
Nagenoeg alle grote webwinkels doen 
mee. Waarschijnlijk doe je hier al wel eens 

een aankoop, maar vanaf nu heb je altijd 
voordeel via je club! Zo profiteer je mee 
van het inkoopvoordeel dat ontstaat als 
je je als collectief presenteert bij de web-
shops. Samen stukken sterker dus!

in 15 seconden heb je een account aan-
gemaakt bij www.onzeclubwinkel.nl. 
Het kan nog sneller via de Facebookbut-
ton. Je inschrijving is gratis en vrijblijvend. 

Selecteer bij je inschrijving onze vereniging 
en je spaart met iedere internetaankoop 
automatisch voor je club! Let wel op dat 
je voor iedere 
even aankoop 
de webwinkel 
via Onze-
Clubwinkel 
benadert. Je 
beloont met 
deze kleine 
handeling onze 
club en jezelf!

gEEF jE NAAM DOOR!
Alle leden die wedstrijden fluiten (zaterdag 
en zondag) worden gevraagd om hun 
naam door te geven aan Kees Geervliet:  
kees.geervliet@hotmail.com. 
Deze informatie wordt in het LiSA 
administratiesysteem toegevoegd, 
zodat het invullen van de digitale 
wedstrijdformulieren makkelijker is.

| Nieuwsbrief van MMhC Voordaan | www.voordaan.nl | Redactie Sanne de Jong | Vormgeving Anne Marie Goorkate | Foto’s Guido van der Burg |

Kopij voor de volgende nieuwsbrief? nieuwsbrief@voordaan.nl

Sparen voor jezelf én Voordaan bij www.onzeclubwinkel.nl

winkel
CLUB
ONZE

Zelf korting bij 
meer dan 600 

webshops

én geld verdienen
voor je club

ONZECLUBWINKEL.NL

Neem eens een kijkje op www.onzeclubwinkel.nl (een initiatief van inmiddels  
meer dan 400 verenigingen), waar ook Voordaan zich bij aan heeft gesloten.

Fiets veilig, fiets verlicht!
Voorwaarschuwing fietsverlichtingcontroles van de politie: voor 
de verkeersveiligheid is het belangrijk dat fietsers goed zichtbaar 
zijn door werkende verlichting. Nu het weer eerder donker aan 

het worden is zal de politie in de maanden oktober en november op diverse locaties 
in Noordoost fietsverlichtingcontroles gaan houden. Zorg er dus voor dat uw ver-
lichting het (weer) doet om zo boetes te voorkomen en veilig te fietsen!

VeRKeeRSReGeLS iN  
GROeNeKAN:

hoe zit het 
ook alweer?

Scheidsrechters opgelet!

Wanneer je vanaf Voordaan met de 
fiets terug naar Utrecht gaat, gebruik de 
weg in plaats van het voetpad om de 
Koningin Wilhelminaweg op te draaien. 
Dus links voorsorteren bij het stoplicht 
en bij groen oversteken via het fietspad. 
Voorkom zo ongelukken op de stoep en 
overlast voor de buurt.
Voor auto’s geldt in heel Groenekan een 

maximum snelheid 
van 30 kilometer per 
uur, niet vergeten!

SChEiDSREChTERSCURSUS  
jEUgD EN SENiOREN

in november gaan de nieuwe 
scheidsrechterscursussen weer van 
start. Junioren kunnen zich opgeven 

via : jeugd@voordaan.nl
Senioren kunnen zich opgeven via:  
kees.geervliet@hotmail.com

CURSUS A
Dinsdag 5, 12 en 19 november a.s.
Start van de cursus is 20:00uur.
 
CURSUS B
Woensdag 6, 13 en  20 november a.s.

ExAMENAVOND  
dinsdag 26 november a.s.

1ste sessie: 19:00uur
2de  sessie: 21:00uur

http://www.onzeclubwinkel.nl
mailto:kees.geervliet%40hotmail.com?subject=
http://www.voordaan.nl
mailto:nieuwsbrief%40voordaan.nl?subject=
mailto:jeugd%40voordaan.nl?subject=
mailto:kees.geervliet%40hotmail.com?subject=

