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Beste Voordaners,

 Inmiddels is de tweede sei-
zoenshelft op het veld al-
weer in volle gang. En wat 

een aftrap was deze seizoens-
helft, op de bijzondere ALV 
van 9 februari j.l. is besloten 
dat veld 2 zal worden vervan-
gen door een waterveld. Ten 
minste, als we die €85.000 bij 
elkaar gespaard krijgen. Daar 
wordt al hard aan gewerkt, 
daarom in deze nieuwsbrief 
extra aandacht voor alle acties 
die al zijn opgezet om geld in 
te zamelen. 
Naast deze inzamelingsacties 
wordt er ook op andere vlak-
ken weer veel georganiseerd, 
bijvoorbeeld het shoot-out-
kampioenschap voor de jeugd, 
het familietoernooi en een 
derde helft feest voor senioren 
in de Heineken Music Hall.

HUP VOORDAAN

De redactie

Zondag 26 april wordt 
het Voordaan shoot-
outkampioenschap 

georganiseerd voor de 
jeugd. Tijdens het kampioen-
schap worden de shoot-outs 
vastgelegd met speciale ca-
mera’s, zodat je jouw shout-
out later terug kan zien. En de finale wordt gespeeld op 
veld 2 gedurende de rust van H1 tegen Ring Pass H1. Ook 
voor de jongste jeugd wordt een competitie georganiseerd.
De 2 beste spelers en speelsters en de beste keeper en 
keepster gaan door naar de Districtskampioenschappen 
op 25 mei in Amstelveen. Dus geef je op en kom zondag 
26 april laten zien wat je kunt! Inschrijven kan via www.
shootouts.nl (geen inschrijfkosten), hier vind je ook 
meer informatie over het kampioenschap. 
Kijk hier voor meer informatie!

Shoot-outkampioenschap
voor Voordaanjeugd

MarIeKe DIjKStra  
BlIjft BIj VoorDaan
Marieke Dijkstra is ook volgend seizoen coach van Voordaan Heren 1. Het wordt haar derde 
seizoen in Groenekanse dienst. De Commissie Tophockey is verheugd de lijn die Marieke de 
afgelopen twee jaar heeft ingezet door te kunnen trekken. Na vorig jaar promotie nipt te zijn 
misgelopen, hoopt Voordaan dit jaar weer op spannende playoffs om een plaats in de hoofd-
klasse.

WIe? Meisjes en jongens 
C & D Jeugd
Wat? Heren 1 Clinic incl. lunch
Waar? Voordaan
Wanneer? Vrijdag 3 april 
Hoe laat? 10.00 - 14.00
KoSten? €15,- pp of €12,50 
per kind voor een heel team 
opgeVen? Mail snel naar 
mitchvermeij7@hotmail.com 
of kijk op www.voordaan.nl 
voor meer informatie onder het 
kopje Jeugd.

 CLiNiC MET 
Heren 1

http://www.voordaan.nl/site/default.asp?cat=15&menu=2
http://www.shootouts.nl
http://www.shootouts.nl
http://www.voordaan.nl/files/library/nieuwsbrief/2015/shootout26april.compressed.pdf
mailto:mitchvermeij7%40hotmail.com?subject=
http://www.voordaan.nl
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Beste leden van Voordaan,
Na het grote succes van het eerste  “sponsordiner”   komt er dit jaar opnieuw zo’n gezel-
lige avond.  Dit jaar staat ie geheel in het teken van de bouw van een nieuw waterveld. 
De organisatie is  in handen van Heren 3. Schrijf de datum alvast in uw agenda:  
VRIJDAG 24 APRIL VANAF 18.00 UUR

Het prograMMa
- Vanaf 18.00 uur  ontvangst 
-  Rond 19.00 uur gaan we aan tafel. Ruud maakt een heerlijk diner voor ons waarvoor 

we u  25 euro vragen. 10 euro daarvan gaat naar het  reserveringsfonds voor de aanleg 
van een waterveld op veld 2.

-  Tussen de gerechten door wordt er een veiling georganiseerd waarvan de opbrengst 
geheel bestemd is voor het waterveld. De mannen van H3 zijn druk bezig om werkelijk 
VAN ALLES te verzamelen dat kan worden geveild… We informeren u daarover de 
komende weken via de site.

-  Onze eigen disco verzorgt lekkere muziek (70-80)  en, speciaal voor Voordaan , komt 
ie nog één keer terug, we hebben ‘m weten te strikken: ANDRÉ HAZES verzorgt een 
spetterend optreden!

Zorg dat u erbij bent.. We hebben 100 plaatsen beschikbaar! 
inschrijven kan door aanmelden op sponsordinervoordaan@gmail.com.

Tot vrijdag de 24e april!
Heren 3

op De ClUB op 3 aprIl
Beste leden en ouders van jeugdleden,
Het clubhuis van Voordaan krijgt een 
metamorfose!! Met een frisse lik verf 
en opgeknapte meubels willen we het 
clubhuis nog gezelliger maken.

Dit gaat helaas niet vanzelf en kunnen we 
natuurlijk veel helpende handen gebruiken.
Op Goede Vrijdag (3 april) hebben we 
de planning tussen 10.00 – 16.00 uur flink 
aan de slag te gaan. Dus heb je je kind af-
geleverd voor de clinic van H1? Of lekker 
een dagje vrij en wel in de klusstemming? 
Schuif dan vooral aan bij het klusteam! En 
heb je een schuurmachine? Neem die dan 
vooral mee.
Om beetje een idee te krijgen op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen, willen we je 
vragen even een mail met je aanmelding 
te sturen naar vrijwilligers@
voordaan.nl o.v.v. klussen op de club.

Vele HanDen MaKen lICHt 
WerK, HUp VoorDaan!!

Hartelijke groet van het aansturende 
klusteam,
Marco van der Padt en Inez Ruiter

klussENuitnodiging

De BeSte DerDe Helft In De HMH!
Beste Voordaners,
DJ1 organiseert een feest vanuit de organisatie ‘de beste 
derde helft’. Zij mogen naar het eindfeest in de HMH 
op vrijdag 17 april (leeftijd: 18+). Maar ze mogen ook 
andere Voordaanteams meenemen naar dit feest, met 
korting! Een kaartje kost dan 15 euro (ipv 25 euro). 
Daarnaast krijgt DJ1 voor elk kaartje 5 euro, dit schen-
ken zij aan Voordaan voor het waterveld.
Dus trommel je team bij elkaar op 17 april voor dit gezellige feestje!
 
De kortingscode is ‘voordaan0876’ en tickets kunnen besteld worden via  
http://dbdh.nl/teamactie.

Met vriendelijke groeten,
Alle meiden van de DJ1

Sponsormogelijkheden 
voor het waterveld

om het waterveld te realiseren 
op Voordaan, hebben we uw 
hulp nodig! Het bestuur heeft 

een aantal mogelijkheden op een rijtje 
gezet hoe u hierbij kan helpen, als lid, als 
team of als sponsor.  
Bekijk de mogelijkheden in deze brief.

mailto:sponsordinervoordaan%40gmail.com?subject=
mailto:vrijwilligers%40voordaan.nl?subject=
mailto:vrijwilligers%40voordaan.nl?subject=
http://dbdh.nl/teamactie
http://www.voordaan.nl/files/library/nieuwsbrief/2015/brieftekst%20waterveld%20voordaan%20def.pdf
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Commissie Veilig Vertrouwd Voordaan

natuurlijk heeft iedereen het nieuws gevolgd 
over wat een hockeyclub kan overkomen. 
Deze commissie is in het leven geroe-

pen zodat een veilig en vertrouwd sportklimaat op 
VOORDAAN blijft bestaan.  We willen bereiken dat 
een ieder zich prettig en veilig voelt bij onze club. 
Vandaar dat diverse facetten belicht zijn in een veilig-
heidsplan voor VOORDAAN:

•  Aannamebeleid betaalde trainers en vrijwilligers  (o.a. VOG, gedragscodes en referentiecheck)
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers
• Vertrouwenscontactpersonen (Bas Rijsdijk en Marianne van Etten)
• Risico inventarisatie 
• Preventiebeleid -  Gedragscodes en Huisstijl Samen Veilig VOORDAAN

Voor de spelers zal de gedragscode en de huisstijl het meest in beeld komen. Deze vind je hiernaast

Veel Veilig Sportplezier!

Cécile Veldman (speelster D2)
Marianne van Etten (ouder van jeugdspelers)
Bas Rijsdijk (speler en ouder van jeugdspelers)
Niels Oepkes (ouder van jeugdspelers)

HUiSSTiJL 
SaMen VoorDaan
•  Voorop staat het sportple-
zier, het winnen is een gevolg

•  spreek met elkaar… 
niet over elkaar

• laat de coach coachen
• laat de spelers spelen
•  Wees verdraagzaam en 
vriendelijk tegen de scheids-
rechters en de tegenstander, 
ZEkER waar kinderen bij zijn

•  Moedig het team positief 
aan, bv: GA DOOR! MOOI  
GEDAAN!

•  steun elkaar en zorg voor 
elkaar

•  Bedank de officials en tegen-
stander na de wedstrijd

•  Toeschouwers blijven tijdens 
de wedstrijd achter de hek-
ken

•  Help elkaar herinneren aan 
de HuIssTIJl

Save the date!
Het Voordaan familietoernooi is op zaterdag  
13 juni 2015. Meer informatie volgt half april. 

@VoorDaan

➜

geDragSCoDe TEAMBEGELEiDiNG
• ik sta en handel in dienst van het TEAM en de vereniging.
• ik ga ‘respectvol’ om met spelers, officials en betrokkenen om.
•  We zijn  met minimaal twee volwassenen bij een (jeugd)team 

betrokken, zodat de spelers twee aanspreekpunten hebben. (b.v. 
trainer, coach)

• ik deel mijn visie en inzichten met de andere teambegeleider(s)
•  ik spreek, als nodig, een speler persoonlijk toe in het zicht van 

het team of andere leden.
•  Mijn woordgebruik is positief, opbouwend en richt zich op wat 

WEL te doen.
•  Bij vermoeden van onheuse bejegening door een andere team-

leider, deel ik dit met een coördinator/vertrouwenspersoon.
•  Voor het oplossen van problemen hanteer ik het volgende stap-

penplan: 
  - Handel zoveel mogelijk transparant 
  - bespreek met de speler (vraag wat er gebeurde…)
  - bespreek met je mede teamleider en speler
  - bespreek met ‘t team (na toestemming speler)
  - bespreek met lijncoördinator/vertrouwenspersoon

WIl jIj een StUKje 
WaterVelD….?

Dat wij bij Voordaan een water-
veld gaan krijgen is al geweldig 
nieuws, maar heb jij je al eens 
afgevraagd of je daar ook een 

vierkante meter van zou willen 
hebben…? nou dat kan!  
lees er hier meer over.

http://www.facebook.com/voordaan
http://www.twitter.com/voordaan
http://www.twitter.com/voordaan
http://www.voordaan.nl/files/library/nieuwsbrief/2015/wil%20jij%20een%20stukje%20waterveld%202.pdf
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VrIjWIllIger
VAN VOORDAAN

Dit keer een bijzondere versie 
van de rubriek ‘Vrijwilliger van 
Voordaan’. Vrijwilliger Kees 
geervliet is namelijk opgegeven 
als Clubheld van Voordaan bij 
het algemeen Dagblad. en dat is 
meer dan terecht, al meer dan 
15 jaar zet Kees zich zeer actief 
in voor ons cluppie.

lees hier het interview met Kees over 
zijn inzet op Voordaan. 
En vergeet daarnaast ook niet te stemmen 
op Kees als de Clubheld van Nederland, 
want daarmee kan hij €25.000 winnen 
voor Voordaan! Een enorme stap in de 
richting van ons nieuwe waterveld! 
Stemmen kan via deze link!. 

Word Kees dit jaar de Clubheld? Dan 
vieren jullie dit met alle leden van MMHC 
Voordaan met The Party van Q, met 
Q-music DJ Niek van der Bruggen. Een 
gegarandeerd feest met de lekkerste hits 
en het beste uit het Foute Uur!

parkeren rondom Voordaan
Als je met de auto naar Voordaan komt, let dan goed op waar je je auto parkeert. 
Parkeren mag alleen in de daarvoor bestemde vakken, dus niet op de lindelaan en 
niet voor een in- of uitrit. En nu de lente is begonnen is de fiets misschien nog wel 
de allerbeste optie!

ENQUETE DUO MR

| 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

Bootcamp  
bij Voordaan 
Bootcamp is een conditietraining in 
de natuur voor mannen en vrou-
wen van alle niveaus. De training 
bestaat uit loop- en intervaltraining 
en fitnessoefeningen. Voor een meer 
uitgebreide omschrijving verwijs ik 
naar mijn website: 
www.johnhwderuiter.nl 

Voor WIe
De workout staat open voor ieder-
een maar in het bijzonder mensen/
ouders die betrokken zijn bij MMHC 
Voordaan. Je kind aan het trainen en 
jij je eigen workout in het bos, dat is 
toch fantastisch!
 
Waar
We verzamelen bij het clubhuis van 
Voordaan en trainen in het bos van 
Voordaan.
 
Wanneer
Op dit moment worden er al twee 
lessen gegeven op woensdag en zon-
dag. Deze lessen zijn vol en daarom 
starten we vanaf 1 april a.s. met twee 
nieuwe lesgroepen (mits de groep 
minimaal uit 10 personen bestaat) 
op de woensdagmiddag, en wel om 
15.00 en 16.00 uur. De lessen duren 
circa 50 minuten. Geef je zo snel 
mogelijk per e-mail op bij John de 
Ruiter (johnhwderuiter@gmail.
com) en geef aan of je om 15.00 of 
om 16.00 uur wilt. Vol = vol.
Evt kunnen we nog een les starten 
op donderdagavond om 19 uur.
 
De KoSten
De kosten bedragen € 65,00 per 
persoon voor 10 lessen. Je ontvangt 
daarvoor een factuur van Fedan 
Management & sport B.V.

Groet John de Ruiter (personal trainer)

onze sponsor DUO MR heeft 
onlangs een digitale oudertevre-
denheidsenquete uitgezet onder  

526 ouders van Benjamins tot en met C 
jeugd. De vragen hebben betrekking op 
het reilen en zeilen binnen Voordaan.

De resultaten zullen via Nieuwsbrief en 
website worden gecommuniceerd. Naar 
aanleiding van de resultaten kunnen wij, 
vrijwilligers van Voordaan en werkzaam 
binnen de diverse commissies, onze mooie 
club nóg beter maken!

http://www.voordaan.nl/files/library/nieuwsbrief/2015/interview%20kees%20geervliet.pdf
https://www.adclubheld.nl/stem/dv/kees46
http://www.voordaan.nl/site/default.asp?cat=15&menu=2
http://www.voordaan.nl
mailto:nieuwsbrief%40voordaan.nl?subject=
http://www.johnhwderuiter.nl
mailto:johnhwderuiter%40gmail.com?subject=
mailto:johnhwderuiter%40gmail.com?subject=

