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ALV

Beste Voordaners,

Wat lijkt dat zaal-
hockeyseizoen 
alweer lang 

geleden… Niet in de laatste 
plaats door de heerlijke lente-
dagen van de afgelopen weken. 
Het komt niet vaak voor dat 
we bij de start van de tweede 
seizoenshelft geen last heb-
ben van besneeuwde velden, 
bevroren tenen of afgelaste 
trainingen en wedstrijden. 
Laten we daar maar lekker van 
genieten en vol frisse en zon-
nige moed er weer tegen aan 
gaan op het veld!

HUP VOORDAAN!

De redactie

Kom naar de 
aLV op 23 juni!

We willen dit seizoen graag af-
sluiten met een druk bezochte 
ALV, waarbij we jullie nodig 
hebben bij een goed program-
ma dat ons als leden aangaat 
én waar we zin in hebben.

Wat speelt er binnen 
onze club?
- een waterveld?
- recreatie versus tophockey
- jeugdcompetitie op zondag?
- begroting 2014/2015
Wat we willen bereiken 
met deze aLV:
- gezelligheid
- een inspirerend verhaal
- een goed gesprek aan de bar
Kortom: reserveer de datum 
in je agenda en komt allen.

SAmeN VOORDAAN!
Uw bestuur

Voor wie en wanneer?
In tegenstelling tot voorgaande jaren kan 
iedereen van Voordaan meedoen met het 
toernooi. Je kunt een team samenstellen met 
opa, oma, vader, moeder, oom, tante, neef, 
nicht, zusjes, broertjes, buren, vriendjes en 
vriendinnetjes. 
Elk team bestaat uit acht personen. Denk 
bij de samenstelling aan een gezellige mix 
tussen jong en oud waarbij minimaal 3 per-
sonen jonger dan 12 jaar zijn. Je kunt je ook 
individueel opgeven, dan word je in een team 
ingedeeld.
Het toernooi start om 10.00 uur en is uiter-
lijk 17.00 uur afgelopen. Voor lunch wordt 
gezorgd en aan het eind van de dag is er een 
barbecue. 
Klik hier voor meer info en om in te 
schrijven, dat kan tot 24 mei.

Voordaan Familietoernooi
Vorig jaar was het een geweldig succesvolle dag, dus was je er niet bij, mis het deze keer niet!! 
Zaterdag 7 juni a.s. vindt weer het oergezellige Voordaan Familietoernooi plaats; een mooiere 
afsluiting van het hockeyseizoen kun je je niet wensen!

http://www.voordaan.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=1597&Volledig=1 
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Geen aLCoHoL <18

Zoals u ongetwijfeld weet is vanaf 1 januari jl. de 
nieuwe Drank en Horecawet van kracht. Dat 
betekent dat er geen alcohol meer geschonken 

mag worden aan kinderen beneden de 18 jaar. Ook het 
‘doorgeven’ van alcoholische dranken aan jongeren beneden 
de 18 jaar is niet toegestaan (kopen door een oudere en 
consumptie door een jongere). Vermoedelijk zal er bij het 
ingaan van het veldseizoen steekproefsgewijs gecontroleerd 
worden of wij de nieuwe regel correct hanteren. 

Voordaan is ten alle tijde verantwoordelijk voor wat er op 
ons complex gebeurt. Het is dus de verantwoordelijkheid 
van ons allen er samen voor te zorgen dat er geen alcohol 
geschonken en genuttigd wordt door jeugd onder de 18 
jaar. Zo voorkomen we sancties vanuit de overheid, zowel 
voor betrokkenen zelf als voor de vereniging.

Dank voor ieders aandacht en medewerking!

Bestuur van SHAG en MMHC Voordaan

Voetjes van de vloer!
Ja… Voordaan gaat weer met de voetjes van de vloer! De 
nieuwe muziekinstallatie is er helemaal klaar voor: zowel zondag 
30 maart als 13 april spelen onze tophockeyteams D1, D2, H1 
en H2 allen thuis. Dus kom kijken en let the party begin!

ook op  
Voordaan geldt:  

honden aan de lijn!

ZeiLSCHoLen.nL
Op zaterdag 5 april komt 
zeilscholen.nl naar Voordaan. 
Heb jij altijd al willen weten hoe 
die nexusknoop precies werkt? 
Of wil jij deze zomer graag op 
zeil- of surfkamp? Kom dan op 
5 april naar Voordaan en vraag 
zeilscholen.nl om meer informa-
tie.  Voordaanleden ontvangen 
bij boeking €25,- korting en 
steunen de club met €25,-.

Wil jij met je team trucs leren 
van de mannen van H1, goede 

tips krijgen of gewoon een leuke 
training krijgen? meld je dan nu aan 

om 2 mannen van H1 bij jou op de 
training te krijgen.

Tegen een vergoeding van € 100,- komen 
er 2 mannen van Heren 1 de training 
voor jouw team verzorgen op het veld. 
Reageer snel! mail voor een afspraak mail 

naar : voordaanheren1@hotmail.com.

Trainen met H1?  
                                      dat kan!

na het overweldigende suc-
ces van vorig seizoen is ook 
dit voorjaar H1 beschik-
baar om een training te 
verzorgen bij jouw team.

aLtijd aL WiLLen HeLpen  
op Voordaan..?
... maar is daar nooit iets van gekomen?  
dan is nu hier je kans!
De Sponsor Commissie van Voordaan zoekt Voordaners die en/of:
•  willen helpen met organiseren van Sponsor Diner
• nieuwe sponsors willen zoeken
•  contact met bestaande sponsors willen onderhouden
•  kunnen helpen met klussen zoals borden ophangen langs de 

velden
•  administratief de sponsorcontracten willen bijhouden.
Daarbij komen we één keer in de 4 weken samen om te overleg-
gen en een biertje te drinken. Verder onderhouden we allemaal 
contacten met onze sponsors en helpen we allemaal mee met 
activiteiten. 

Lijkt dit je iets, neem contact op met Piet-Hein:  
phvanherk@gmail.com of 06-27085697.

Graag tot ziens!
Sponsor Commissie Voordaan

mailto:voordaanheren1%40hotmail.com?subject=
mailto:phvanherk%40gmail.com?subject=
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| 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

trotS op onZe 
VoLVo-rijderS!
Vorig jaar zijn er zeven nieuwe Volvo’s 
gekocht door onze leden en ouders 
van (jeugd)leden bij onze sponsor 
Volvo Buitenweg. 
Misschien moesten ze iets omrijden 
(naar Hilversum, Baarn of Naarden) 
maar daarmee hebben ze onze 
club wel met iedere nieuwe Volvo 
EUR 1.000,- geschonken! Deze 
beste leden en ouders van leden van 
Voordaan: heel hartelijk dank en veel 
rijplezier toegewenst. 
Maar... ook dit jaar geldt deze actie 
nog. Dus, als je er over denkt om een 
nieuwe auto te kopen of te leasen, 
denk dan even aan jouw hockeyclub 
en bezoek de mooie showroom van 
Volvo Buitenweg (Hilversum, Baarn 
of Naarden). 
Mocht je hier vragen over hebben, 
neem dan contact op met Guido van 
der Burg van de Sponsor Commissie, 
guidovanderburg@hotmail.com. 
Op zondag is hij ook te vinden met 
zijn fotocamera langs de lijn bij Heren 
1 of Dames 1

‘We hebben een goed team met een 
mooie balans tussen fanatisme en 
plezier en een goede mix tussen jong 
en oud. Het is goed om je meerdere 
jaren aan een team te verbinden, zodat 

we stappen kunnen maken en kun-
nen voortborduren op dat wat we nu 
in gang hebben gezet.’ Dijkstra heeft 
Voordaan in haar eerste seizoen leren 
kennen als een prettige en open club. ‘Ik 
krijg de ruimte om een aantal zaken bij 
Heren 1 professioneler aan te pakken 
en verder te ontwikkelen.’
Assistent Mark Borgers vertrekt aan het 
einde van het seizoen uit Groenekan. 
‘Voordaan heb ik ervaren als een fijne 
club en Heren 1 is een team waarin ik 
me al twee seizoenen lang thuis voel.’ 
Hij wil ruimte maken voor nieuwe uitda-
gingen die nu nog niet concreet zijn.  

‘Allereerst willen we met de spelers-
groep en staf dit seizoen tot een mooi 
einde gaan brengen.’
Voordaan is erg blij de samenwerking 
met Marieke Dijkstra te kunnen voort-
zetten. ‘Met Marieke is Heren 1 dit jaar 
een nieuwe weg ingeslagen, die hopelijk 
leidt tot mooie finales aan het einde 
van het seizoen. Samen met Marieke 
werken we er nu aan om de volledige 
begeleidingsstaf voor volgend seizoen 
rond te hebben, zodat we ook volgend 
jaar weer kunnen genieten langs de lijn’, 
aldus Maarten Groenen, voorzitter van 
de commissie Tophockey.

mARIeKe DIJKSTRA OOK VOLGeND SeIzOeN COACH VOORDAAN H1
de hockeyers van Voordaan staan ook volgend seizoen onder leiding van marieke dijkstra. de coach 
ziet nog veel groeimogelijkheden met het team dat momenteel tweede staat in de overgangsklasse B 
en vol in de race is om een plaats in de play-offs. 

de Sponsor Commissie is op zoek naar jou! als jij het voor het zeg-
gen zou hebben, waar zou jij €750 aan besteden om het clubhuis nóg 
mooier en gezelliger te maken? 

Ben jij een jeugdlid en heb je 
een goed idee? mail dan 
je idee naar sponsor@

voordaan.nl. De drie leukste en 
meest originele ideeën kunnen op 
de site en via sociale media geliked 
worden. Het idee met de meeste 
likes wordt uitgevoerd, hoe cool 
is dat?

Deze €750 is een deel van de op-
brengsten van de Samen Voordaanavond 
van 27 september j.l. zijn er sponsoren die 
het bedrag willen verhogen en hun naam 
willen verbinden aan deze actie? Dat kan 
natuurlijk ook! mail ook dan naar:  
sponsor@voordaan.nl.

de SLuitinGStermijn Voor 
de inZendinGen iS 18 apriL. 

WAT zOU JIJ DOeN meT 750 euro?
Jeugdleden opgelet!

In volgende de nieuwsbrief weer  
een interview met een vrijwilliger  

van Voordaan.

VrijWiLLiGer
VAN VOORDAAN

http://www.voordaan.nl
mailto:nieuwsbrief%40voordaan.nl?subject=
mailto:guidovanderburg%40hotmail.com?subject=
mailto:sponsor%40voordaan.nl.?subject=
mailto:sponsor%40voordaan.nl.?subject=
mailto:sponsor%40voordaan.nl?subject=
http://www.facebook.com/voordaan

