BESTE VOORDANERS,
Er is alweer een periode van bijna 3 maanden verstreken na het laatste
kwartaalbericht. In deze periode is er zeer veel gebeurd. Het bestuur is behoorlijk
geconfronteerd met de relativiteit van de alledaagse Voordaan beslommeringen
met het overlijden van medebestuurslid Tjerk Faas.
Daarnaast gaat de vereniging met al haar uitdagingen ook weer verder, conform de
wens van nabestaanden. Dat betekent schipperen in emotie én tegelijkertijd zien dat
de club op zulke momenten leden heeft die er voor elkaar staan en die met elkaar
verbonden zijn. Samen Voordaan
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In Memoriam Tjerk Faas
De kinderen van Tjerk en Irma (Felix en Pheadra) zijn bij de
eerste gelegenheid lid geworden van Voordaan. Hierdoor
begon Tjerk zich op Voordaan voor verschillende
vrijwilligerstaken in te zetten. En al gauw was Tjerk verknocht
aan Voordaan en heeft zich vervolgens aangesloten bij
Veteranen E. En dat hebben ze geweten.
Tjerk heeft na een korte introductie in het team al snel de
verantwoordelijkheid op zich genomen van de trainingen, de
speltactiek en de derde helft.
Nadat Tjerk een sabbatical had genomen om meer vrije tijd te
hebben, meldde hij al vrij snel dat hij zijn vrijwilligerstaken
wilde uitbreiden. Binnen enkele weken was de financiële
structuur voor tophockey op orde gebracht,
Op dinsdagochtend 28 mei werd ik gebeld met het
onwaarschijnlijke en intens trieste nieuws dat Tjerk was
overleden.
Een niet te bevatten bericht, aangezien ik die zondag ervoor
nog met Tjerk een biertje op Voordaan had gedronken en
hem maandagmiddag uitgebreid aan de telefoon had gehad
over lopende zaken binnen Voordaan.
Tjerk heeft een lange hockey carrière gekend dwars door het
land, startend in de jeugd van Prinsenbeek. Na Prinsenbeek is
Tjerk, door zijn verhuizing naar Rotterdam om daar te gaan
studeren, lid geworden van respectievelijk Victoria, Asvion en
Leonidas. Na verhuizing naar De Bilt heeft Tjerk zich
aangesloten bij een vriendenteam op Schaerweijde.

Het Brabantse Bourgondische hockey leven waar Tjerk mee is
opgegroeid past naadloos bij de waarden van Voordaan.
De waarden Sportiviteit, Ontwikkeling, Verbondenheid en
Betrokkenheid is Tjerk in al zijn doen en laten.
Met het overlijden van Tjerk is een verenigingsman in hart en
nieren met een groot hart voor Voordaan heengegaan.
De korte bestuursperiode die wij met Tjerk hebben mogen
meemaken was zeer intens en vol humor.
Wij missen hem enorm.

Eikenprocessierups & Sluiting clubhuis

Zoals iedereen heeft kunnen merken, huizen er dit jaar zeer veel nesten met processierupsen in de eiken rondom
Voordaan. Na de constatering van de rupsen medio eind mei, is er direct opdracht gegeven om deze te verwijderen.
Helaas heeft het enkele weken geduurd voordat daadwerkelijk uitvoering aan de opdracht kon worden gegeven en zijn
vervolgens enkel tot een hoogte van ongeveer 3 meter alle rupsen verwijderd.
Dit teleurstellende resultaat leidde ertoe dat nog steeds vele nesten aanwezig waren na de verwijdering. Tijdens
selectietrainingen zijn er vervolgens zoveel klachten gekomen van kinderen die thuiskwamen met de gevolgen van de
rupsen dat het bestuur niet anders kon dan de beslissing te nemen om per direct het complex en dus ook het clubhuis te
sluiten.
Alhoewel de rupsen zich zullen ontpoppen tot motten, blijven de nesten met alle haren achter. Dit houdt dus in dat er
nadere maatregelen genomen moeten worden om het terrein daadwerkelijk vrij te krijgen van de nesten. Wij zijn
hiermee bezig.
Wij begrijpen dat een sluiting per direct voor meerdere commissies een onaangename verassing was. In dat kader willen
wij met name de familiehockey commissie bedanken voor hun begrip voor dit besluit, aangezien het directe gevolg
daarvan was dat het familiehockeytoernooi geen doorgang kon hebben. Alle inspanningen dus voor niets…
Aankomend seizoen zullen preventieve maatregelen worden genomen. Daarnaast zal met de buurt bekeken worden op
welke wijze we de Gemeente meer kunnen bewegen om sneller en adequater te handelen. Wij gaan ervan uit dat
daarmee de ernst van de plaag deels kan worden ingetoomd met preventieve maatregelen. Echter, de berichten uit de
diverse media zijn weinig hoopgevend en kennen een rode draad: “we moeten er mee leren leven”.

Vrijwilligers
De voorbereidingen voor aankomend seizoen zijn ver
gevorderd en voor een groot gedeelte afgerond. Elk jaar leert
echter weer dat het venijn in de staart zit.
Dit zit dan in de laatste trainers en coaches zien te vinden als
ook de invulling af te ronden van de diverse commissies.
Het einde van het seizoen is voor vele vrijwilligers weer een
moment om te bepalen of ze doorgaan of ermee stoppen.
Gelukkig zijn er dit jaar weer veel vrijwilligers die doorgaan en
danken wij hartelijk de vrijwilligers die het afgelopen seizoen
zich (weer) voor de club hebben ingespannen.
Anderzijds zoeken we nog meerdere vrijwilligers.
Het belang van vrijwilligers binnen de club is enorm.
Hiermee houden we verbondenheid tussen elkaar en houden
we de vereniging ook daadwerkelijk in eigen handen.
Het niet invullen van vrijwilligersposities kan ertoe leiden dat
de club steeds meer door “professionals” wordt overgenomen
met een (substantiële) stijging van de kosten, die dan weer
moeten worden verrekend in de contributie.
Een koers die dit bestuur in ieder geval absoluut niet voor
ogen heeft.

Temeer daar het invullen van een vrijwilligersfunctie zorgt
voor een verbreding van ieders netwerk, kennis en
vaardigheden.
Daarom is bij dit bericht een overzicht gevoegd van de
openstaande vrijwilligersfunctie.
Wij verzoeken jullie om deze functies te bekijken en -hopelijkdat jullie je inschrijven voor een klein avontuur bij Voordaan.
Klik hier voor het vacatureoverzicht
Erelid en Lid van Verdienste
Ten slotte meld ik nog met trots dat afgelopen ALV Mechthild
Brantjes is benoemd tot erelid en Skip (Robert) Franken is
benoemd tot lid van verdienste.

Agenda
Start van het nieuwe seizoen

17 augustus
19 augustus
19 augustus

Uitgifte materiaal top jeugd
Opening clubhuis (indien de vloer dit toelaat)
Start trainingen top jeugd en senioren

31 augustus

Welcome Back Dag
inclusief:
Kleding verkoop
Bitje happen
Uitgifte materiaal breedte teams
Jongste Jeugdtoernooi
Welkom en uitleg aan (ouders van) de Benjamins

Het clubhuis gaat vanaf maandag 19 augustus
weer open.
Vanaf die datum starten de trainingen voor
de topjeugd en kunnen senioren ook weer
trainen.
De overige trainingen starten vanaf 2
september.
Tot 19 augustus is het complex gesloten!
Ik wens iedereen een zeer goede en
ontspannende vakantie toe!
Graag hef ik op 31 augustus samen met jullie
het glas op het seizoen 2019 – 2020.
Tot dan!
Hup Voordaan!

2 september Start trainingen breedte teams

