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Beste Voordaners,

Ondanks dat we 
inmiddels in de 
zomerstop zijn 

aanbeland, zijn er nog wat aan-
kondigingen en informatie die 
we u niet willen onthouden. 
Zo hebben bijvoorbeeld heel 
wat teams een kampioenschap 
behaald (gefeliciteerd!), blikken 
we terug op het Lustrum-
seizoen, en worden alle vrijwil-
ligers van Voordaan hartelijk 
bedankt voor hun inzet. Zou 
u ook wel eens iets willen 
doen voor Voordaan? In deze 
nieuwsbrief vindt u een over-
zicht van taken waarvoor we 
nog vrijwilligers zoeken. Dus 
kijk wat bij u past en geef u op 
als vrijwilliger van Voordaan! 

Een hele fijne zomer gewenst 
en tot in het nieuwe seizoen.

HUP VOORDAAN

De redactie

Ruud zoekt 2-3 medewerkers, die onder 
zijn management de bar en horeca (zelfstan-
dig) kunnen draaien en waar nodig taken 
van hem kunnen overnemen.

Wat vragen wij van je:
•  Zelfstandig openen en sluiten van de bar 

(kassa)
•  Aansturen van jonge medewerkers (als 
Ruud er niet is).

We zoeken enthousiaste medewerkers met 
een leeftijd vanaf twintig jaar en ouder die 
affiniteit hebben met horeca. Er staat een 
geringe vergoeding tegenover. Stuur voor 
aanmelden of meer informatie een mail naar 
Peter van der Heijden, accommodatie@
voordaan.nl of klik hier.

SPOED! 
ACCOMMODATIE  

BARMEDEWERKERS 
GEZOCHT  

Voor alle D-, C-, en B-jeugdleden wordt het nieuwe seizoen ingeluid met de Samen Voordaan 
hockeyweek! Lees hier meer over deze gezellige week, boordevol hockey en gezelligheid. 

SAMEN VOORDAAN HOCKEYWEEK

Vrijwilligers bedankt!
Ook in seizoen 2015-2016 hebben we weer 
veel te danken aan alle vrijwilligers die zich 
hebben ingezet op Voordaan. Beste vrijwilligers, 
voor een club als Voordaan zijn jullie onmisbaar! 
Enorm bedankt voor jullie inzet. Lees hier 
welke vrijwilligers extra in het zonnetje zijn 
gezet tijdens de vrijwilligersborrel. De genoemde 
vertrekkende vrijwilligers die niet aanwezig zijn 
geweest bij de afsluitende borrel kunnen voor 
hun bedankje contact opnemen met  
vrijwilligers@voordaan.nl.  

Voordaan App
Veel leden gebruiken 
inmiddels de Voordaan app. 
Wij raden iedereen aan 
deze app te downloaden. 
Je activeert hem via je 
lidnummer en inlogcode 
voor Mijn Voordaan. Geen 
inlogcode (ooit) ontvan-
gen? Stuur een mail naar : 
vrijwilligers@ 
voordaan.nl en deze 
word je via het LISA 
ledenadministratiesysteem 
toegestuurd.

http://www.voordaan.nl/site/default.asp?cat=15&menu=2
mailto:accommodatie%40voordaan.nl%20?subject=
mailto:accommodatie%40voordaan.nl%20?subject=
http://www.voordaan.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=2280
http://www.voordaan.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=2266
http://www.voordaan.nl/files/library/nieuwsbrief/2016/vrijwilligers%20bedankt%202015-2016.pdf
mailto:vrijwilligers%40voordaan.nl?subject=
mailto:vrijwilligers%40voordaan.nl?subject=Voordaan%20App
mailto:vrijwilligers%40voordaan.nl?subject=Voordaan%20App
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Het zal ouders van onze jeugdleden opgevallen zijn, zij 
ontvangen een aantal keer per seizoen een aparte 
Jeugdnieuwsbrief. Marjolein Klaassen en Tamar Fischer 

houden zich sinds maart jl. bezig met de communicatie gericht op 
jeugd. Zij werken nauw samen met de Jeugdcommissie en zijn te 
bereiken via het e-mailadres jeugdnieuws@voordaan.nl.  
De Jeugdnieuwsbrief is te lezen op de Voordaansite (selecteer 
‘jeugd’ bij Nieuwsfilter).

VACATURES VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers hebben we nooit genoeg bij Voordaan. Wil jij ook iets 
doen voor je club? Bekijk dan hier het vacature-overzicht voor 
de vrijwilligers. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe commissie, de 
Horeca Advies Commissie (HAC), die aan de slag gaat met een 
nieuw uitgebreid horecaconcept op Voordaan. 
Er is voor ieder wat wils te doen, dus bekijk hier de vacatures 
en geef je op bij vrijwilligers@voordaan.nl!  

SENIOREN
Zaal:
H6

Veld:
HVL1
Dinsdag  
Veterinnen
D5
HVD

JEUGD
Zaal:
JD2
MD2
MC5
MC1
MB5
MB2
JB1

Veld:
JD1 (lands-
kampioen!)
JC4
MB1
MB3
JC1

Ons clubhuis is gesloten van maandag 4 juli 
tot maandag 15 augustus. Alle velden mogen 
tot 15 augustus NIET BESPEELD worden! 
Aangezien de club gesloten is kunnen wij de 
veiligheid niet garanderen.

Deze regel geldt niet voor Heren 1 en  
Dames 1, zij hebben toegang tot de accommoda-
tie en kunnen sproeien. 

Vanaf 15 augustus kan er weer volop getraind 
worden en kunnen oefenwedstrijden worden 
gepland via de wedstrijdsecretarissen:  
jeugd op zaterdag via  
jeugdwedstrijdsecretaris@voordaan.nl 
en voor de senioren op zondag via  
wedstrijdsecretaris@voordaan.nl

Klopt jouw emailadres?
Het is belangrijk dat je e-mailadres klopt. Anders kunnen 
wij niet met je communiceren. Regelmatig constateren we 
foute emailadressen en ook de adresgege-
vens kloppen niet altijd meer. Vergeet bij 
een verhuizing niet dit aan ons door  
te geven.

@
WIE DOET WAT 
BINNEN  
VOORDAAN?
Wil je weten wie ver-
antwoordelijk zijn voor 
de belangrijkste functies 
binnen de commissies? 
Kijk op de website onder 
Clubinfo/Organisatie.

Clubhuis dicht

Kampioenen 2015-2016

Rabobank Team van het Jaarprijs  
(met hele team naar wedstrijd FC Utrecht) 
JA1 vanwege alle pech…

mailto:jeugdnieuws%40voordaan.nl?subject=
http://www.voordaan.nl/files/library/nieuwsbrief/2016/vacatures%20juni%202016.pdf
mailto:vrijwilligers%40voordaan.nl?subject=
mailto:jeugdwedstrijdsecretaris%40voordaan.nl?subject=
mailto:wedstrijdsecretaris%40voordaan.nl?subject=
http://www.voordaan.nl
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Wat wist je al van Voordaan 
toen je ‘ja’ zei tegen de club?
‘Ik vind Voordaan een ontzet-
tend leuke vereniging die erg 
sterk durft te kiezen voor 
een eigen identiteit. Ik ken 
Voordaan uit mijn tijd als 
speler van HC Eindhoven en 
keek altijd met veel plezier 
uit naar deze potjes. Het 
enthousiaste publiek, de 
gemoedelijke sfeer en de po-
sitieve spelopvatting spreken 
me altijd erg aan.’

Wat verwacht je van Voordaan?
‘Ik verwacht op Voordaan 
een mooi seizoen tegemoet 
te gaan bij deze mooie ver-
eniging, in een erg sfeervolle 
omgeving waarin we door 
kunnen bouwen aan wie we 
zijn. Een gave en gedreven 
groep jongens die op een 
enthousiaste manier zo hoog 
mogelijk wil spelen. 

Ik verwacht een sportief 
goed jaar met elkaar in te 
gaan waarin we met elkaar 
ontzettend veel nieuwe, 
mooie en unieke ervarin-
gen gaan delen.’

Wat zijn je doelen voor 
komend seizoen?
‘We hopen komend seizoen 
een mooi seizoen te draaien. 
Dat is een jaar na een de-
gradatie natuurlijk altijd even 
schakelen, maar ik ben er van 
overtuigd dat we met ver-
zorgd en dynamisch hockey, 
zoals de laatste jaren zo vaak, 
in de top van de Overgangs-
klasse mee kunnen draaien. 
Op een manier die volledig 
bij Voordaan past en waar we 
met de hele vereniging trots 
op kunnen zijn.’

Wat neem je mee naar 
Voordaan en wat zijn jouw 

kwaliteiten en speerpunten als 
coach?

‘Ik vind het belangrijk dat 
elke speler onderdeel is 

van het team en dat er 
op basis van onderling 
respect en plezier 

een teampres-
tatie wordt 

geleverd. 

Daarin geloof 
ik dat optimale 
betrokkenheid leidt 
tot een optimale 
prestatie, dus ik zal me 
er vooral op toeleggen 
dat we met elkaar op 
zowel hockey-inhou-
delijk als op het sociale 
vlak samen ontzettend 
betrokken zijn. Hope-
lijk kunnen we zo met 

elkaar voortbouwen op het 
geweldige werk van Marieke 
en gaan we er samen een 
mooi en succesvol seizoen 
van maken. Hup Voordaan!’

BESTUURSFUNCTIES

Rein van Eijk nieuwe coach Voordaan H1
Rein van Eijk coacht komend seizoen de hockeyers van Voordaan en volgt Marieke Dijkstra op in 
Groenekan. De 28-jarige coach kwam als speler uit voor HC Eindhoven en Nijmegen en trainde 
afgelopen seizoen de dames van Hurley, was assistent bij Kampong Dames 1 (hoofdklasse) en was 
drie jaar hoofdcoach van Nijmegen Heren 1 (overgangsklasse). Tijd voor een eerste kennismaking 
en welkom op Voordaan!

Na het vertrek van Rogier 
IJsseldijk als vertegen-
woordiger van Sponso-

ring vonden wij een nieuw aspirant 
bestuurslid voor deze functie, Pieter 
Janse. Tijdens een gesprek over een 
betere invulling van functies tussen 
Pieter en Wijnand Eissens (huidig 
bestuurslid Jeugd) bleek dat Pieter 
meer affiniteit heeft met Jeugd en 
Wijnand eigenlijk meer voelt voor de 
portefeuille Sponsoring.  
Pieter is zich inmiddels aan het infor-
meren binnen de Jeugd en zal m.i.v. 
nieuwe seizoen de taak van aspirant 
Jeugdfunctionaris op zich nemen. 
Tijdens de ALV in november zal Pie-
ter officieel geïnstalleerd worden als 
bestuurslid Jeugd, mits goedkeuring 
van de leden verkregen is. Wijnand 
zal zich bezig gaan houden met de 
portefeuille Sponsoring. 

Wat is het Kenya Hockey Youth Development 
Program?
Ontwikkeling door training:
Kinderen uit sloppenwijken kunnen wekelijks 
sportief bezig zijn, ze worden zowel tech-
nisch als mentaal begeleid en ontwikkelen zo 
hockeytalent. 
Sponsoren zorgen voor fruit, schoon water, 
maaltijden en busabonnementen.
Er wordt gezorgd voor medische hulp, met 
eerste hulp materiaal en vergoeding kosten 
ziekenhuisbezoek.

Doel is de toekomst van deze kinderen via 
een hockeyopleiding te verbeteren en op ba-
sis van hun hockeykwaliteiten voorgedragen 
te worden voor een betere schoolopleiding 
zodat zij uiteindelijk  de universitiet kunnen 
bezoeken. Om dit te realiseren zijn nog veel 
sponsoren nodig…

Ook Voordaan gaat de helpende 
hand reiken!
Doneer je oude shirt, broek, rok, schoenen 
of je oude stick. Kortom, alles wat te klein 
geworden is of aan vervanging toe is. Eén 
voorwaarde, het mag niet kapot zijn! 
Inleveren tijdens de kledingverkoopdagen op 
Voordaan  begin september. 
Zaterdag 3 en 10 september :  
8.30-13.00 uur 
Zondag 11 en 18 september :  
9.00-13.00 uur
Lees hier meer informatie!

VOORDAAN ZAMELT KLEDING 
EN MATERIAAL IN VOOR KENIA

http://www.voordaan.nl/files/library/nieuwsbrief/2016/kledinginzameling%20voor%20kenya%20hockey%20youth%20development.docx
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Terugblik lustrum ‘Voordaan goes Rio’

Met ingang  
van het nieuwe 
seizoen:
•  Spelen de Benjamins voort-

aan op vrijdag van 16.00-
17.00 uur op veld 2

•  Is op vrijdag van 16.00-17.00 
uur het STK (Staf Technisch 
Kader) op Voordaan aanwezig  
voor iedereen die vragen 
heeft (Vragenuurtje STK)

•  Is op vrijdag vanaf 16.00 
uur het Voordaancafé, waar 
iedereen gezellig een vrijdag-
middagdrankje kan komen 
drinken.

•  Voorafgaand aan de bestuurs-
vergaderingen is van  19.30 
tot 20.00 uur het bestuur in 
het clubhuis aanwezig voor 
vragen etc. Kijk voor data in 
de agenda en stuur ter info 
een mail naar Anne Marie Bijl,  
secretaris@voordaan.nl

Het lustrumjaar is afgesloten, 80 jaar Voordaan is 
een feit. De lustrumcommissie heeft voor elk 
wat wils georganiseerd, waarvan sommige ac-

tiviteiten het waard zijn om daar een jaarlijkse traditie 
van te maken.

We hebben het lustrumjaar afgetrapt in september 
2015 met een klein muziekoptreden na de wed-
strijd van Heren 1. 
Vervolgens hadden we op 5 november het 
officiële verjaardagsfeestje van Voordaan. Dat 
hebben we geheel in kneuterige stijl gevierd 
met cupcakes en Mochito-cocktails. 
Onze F-E en C-D jeugd heeft Voordaan’s Got 
Talent optredens gedaan en wat blijkt? Talenten 
hebben we ook op de bühne! De aanwezige ou-
ders hadden het eveneens erg gezellig met elkaar. 
Onze buren kwamen langs voor een uitgebreide borrel, aan-
gekleed met vioolmuziek en operazang, met verruk-
kelijke hapjes gemaakt door de dinsdag-veterinnen. 
Het was een zeer geslaagde avond. 
En na jaren is er eindelijk weer een bijzonder 
leuk AB feest, - What happens in Rio, stays 
in Rio -,  geweest op Voordaan. Daarmee 
hebben we onszelf weer helemaal op de 
kaart gezet, want de AB feesten op Voordaan 
waren en zijn weer TOP! 
We hadden voor onze allerkleinsten (Benjamins, 
E6 en E8) het Jongste Jeugdtoernooi, alle teams 
geheel in Brasilian style uitgedost. Met een oer-
Hollandse poffertjeskraam van waaruit in rap 
tempo honderden poffertjes werden 
geserveerd. Groot succes en 
fantastisch hoe creatief de teams 
zich hadden uitgedost. 
En last but not least, het 
familietoernooi in juni, ook dit 
jaar weer een enorm succes en 
reeds een traditie! 

@VOORDAAN

| Nieuwsbrief van MMHC Voordaan | www.voordaan.nl | Redactie Sanne de Jong | Vormgeving Anne Marie Goorkate | Foto’s Guido van der Burg e.a. |
Kopij voor de volgende nieuwsbrief? nieuwsbrief@voordaan.nl

Kledingverkoop op  
Voordaan in het clubhuis:
Zaterdag 3 en 10 september: 

8.30-13.00 uur 
Zondag 11 en 18 september: 

9.00-13.00 uur

Kledingverkoop

V

RDAAN GOES O

80 JAAR 

M
.M

.H.C. VOORD
A

A
N

IROO

mailto:secretaris%40voordaan.nl?subject=
http://www.twitter.com/voordaan
http://www.twitter.com/voordaan
http://www.facebook.com/voordaan
http://www.voordaan.nl
mailto:nieuwsbrief%40voordaan.nl?subject=
http://www.nationalesportkampen.nl

