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Beste Voordaners,

Mijn eerste publieke 
optreden is alweer 
achter de rug. Als 

trotse voorzitter heb ik met de 
aanwezigen op de nieuw-
jaarsreceptie het glas mogen 
heffen op een voorspoedig en 
gezond 2018! Dat brengt mij al 
direct bij de eerste medede-
ling in dit kwartaalbericht. De 
receptie zal worden aangepast 
zodat de toegankelijkheid voor 
iedereen wordt vergroot. De 
nieuwjaarsreceptie wordt 
gehouden voor alle leden. Het 
blijkt zo te zijn dat het animo 
om deze receptie bij te wonen 
erg laag ligt. Dat is jammer, 
want het is een uitgelezen 
mogelijkheid om elkaar te 
spreken en (nieuwe) leden te 
leren kennen. De vorm van 
de receptie zal dus worden 
aangepast in de verwachting 
hiermee iedereen te kunnen 
bereiken en bewegen om dit 
belangrijke evenement bij te 
wonen.
Gijs Sleijffers

Hierbij enkele voorbeelden:
1.  Het opleidings- en selectiebeleid is kritisch 

tegen het licht gehouden. Als resultaat is een 
nieuw jeugdplan ontworpen dat erop toe gaat 
zien dat ALLE jeugdspelers hetzelfde kwalita-
tieve trainingsaanbod ontvangen. Dit betekent 
dat jeugdtrainers verder zullen worden op-
geleid en selecteren op een latere leeftijd zal 
gaan gebeuren. Aankomend seizoen zal daar al 
de eerste stappen in worden gezet.

2.  Daarnaast uiteraard de aanleg van Veld 5, 
inmiddels omgedoopt tot het Thijs Linssenveld, 
en veld 6 alsmede vervanging van veld 2. Deze 
kosten zijn door de leden zelf middels een 
obligatiestructuur gefinancierd. Een geweldig 
voorbeeld van hoe Voordaan samen met 
elkaar een project van begin tot einde weet 
te realiseren. Uiteraard ook veel dank aan 
de Gemeente met wie we de overeenkomst 
hebben kunnen sluiten voor de overdracht 
van de verschillende velden de aankomende 
jaren. Hierdoor zal de financiële situatie van 
Voordaan zich verder stabiliseren doordat 
omvangrijke investeringslasten grotendeels 
komen te vervallen en deze middelen dus 
kunnen worden aangewend voor doeleinden 
ter invulling van onze kernwaarden.

3.  Start met de reorganisatie van de structuur 
van de Voordaan. De vereniging is de laatste 
jaren enorm gegroeid met alle groeistuipen 
van dien. Voordaan blijft onverkort een groot 
aantal vrijwilligers nodig hebben. Hierbij wordt 
nader bekeken of de huidige organisatie-
structuur van Voordaan nog passend is bij de 
huidige omvang. Allereerst is hiervoor naar 
de horeca gekeken en zijn de Horeca Advies 
Commissie en de Evenementen Commis-
sie gevormd. Mede door de inzet van deze 
commissies is de omzet binnen het clubhuis 
substantieel verhoogd.

Afgelopen jaar zijn dus veel verbeteringen inge-
voerd. Ik meen oprecht dat we kunnen stellen 
dat het dus goed gaat met Voordaan. Dat er nog 
genoeg verbeteringen kunnen worden doorge-

voerd is ontegenzeggelijk waar, met name op het 
operationele vlak. Anderzijds moeten we niet uit 
het oog verliezen dat wekelijks honderden (bijna 
tweeduizend) leden kunnen trainen en in het 
weekend hun wedstrijd kunnen spelen. 

Stormschade
Het jaar is verder begonnen met nogal wat 
stormschade. De ballenvangers aan weerszijde 
van veld 1 zijn zwaar beschadigd. Aan de zijde 
van de Lindelaan is de ballenvanger daadwerke-
lijk volledig total loss. Deze week is de reparatie 
van de schade begonnen. Een hele klus. 

Sponsorcommissie
Donderdag 18 januari was door de sponsor-
commissie  een diner georganiseerd voor de 
sponsoren. Dit was een groot succes! Met 30 
sponsoren hebben wij eerst een gin proeverij en 
uitleg gekregen van de heer De Goede, die naast 
zijn carrière een eigen gin is gaan ontwikkelen 
(Goodman Gin). Een leuk en inspirerend verhaal. 
Het diner startte met oesters van Marthijn van 
der Mheen, voor diegene die regelmatig op de 
Gaard hun boodschappen doen, de visboer 
in de kar. Het toetje werd verzorgd door de 
kaasboer René, die eveneens zijn kaaswinkel aan 
de Gaard heeft. Wij zijn blij dat we deze twee 
ondernemers als sponsor aan Voordaan hebben 
kunnen binden. Uiteraard blijven wij op zoek 
naar nieuwe enthousiaste sponsoren.  
Vraag aan de sponsorcommissie de mogelijkhe-
den en kansen om bij Voordaan te sponsoren via 
sponsor@voordaan.nl

bestuursvergaderingen:
12 maart

4 april
23 april
14 mei
4 juni
25 juni
16 juli

AGENDA

STAND VAN ZAKEN BINNEN VOORDAAN
In mijn Nieuwjaarsspeech heb ik aangegeven dat de vereniging er goed  
voorstaat. Ook afgelopen jaar zijn er veel verbeteringen doorgevoerd  

in het licht van de kernwaarden van Voordaan, zijnde:  
Ontwikkeling  - Verbondenheid - Betrokkenheid en Sportiviteit
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VAN HET BESTUUR
Maandag was er weer een bestuursvergadering. Volgens mij is het 
niet erg bekend dat het bestuur om 20.00 uur vergadert, doch om 
19.30 aanwezig is om vragen te beantwoorden. Mocht je met jouw 
commissie graag nader uitleg willen geven over bepaalde zaken, 
meld je dan aan voor de bestuursvergadering, zodat wij jullie kun-
nen uitnodigen. Dit kan via secretaris@voordaan.nl
De agenda van de bestuursvergaderingen staat onderaan weer-
gegeven. Een kort overzicht van enkel zaken die nu binnen het 
bestuur spelen:

 1Tenue: het bestuur staat nu voor de beslissing van het ont-
werp van het tenue. Dit jaar is de voorraad van het oude te-
nue op tevens liep het contract met Club Colors ten einde. 

Gezien de plezierige relatie met Club Colors en hun kwaliteit is 
besloten om met hun een nieuw contract aan te gaan. Voorwaar-
de was wel dat het assortiment zou worden uitgebreid en het 
tenue (uiterlijk en kwaliteit) weer aan de huidige tijd voldoet. In 
overleg met Heren 1 en Dames 1 is er een ontwerp gemaakt, dat 
nu in verschillende details voorligt. Ik hoop dat het nieuwe tenue 
u kan bekoren. Het zal vanaf medio augustus te koop zijn. Het is 
overigens geen verplichting voor ieder lid om aankomend seizoen 
in het nieuwe tenue te lopen. Wel verwachten wij dat binnen 3 
jaar iedereen van shirt is gewisseld.

2VOG Jeugdbegeleiders: gezien het rapport van de com-
missie De Vries en de daarin alarmerende conclusie ten 
aanzien van seksueel misbruik binnen de sport, zal er 

nader beleid worden opgesteld voor de aanvraag van VOG (Ver-
klaring Omtrent Gedrag) van iedereen die bezig is met jeugdspe-
lers. Nader beleid zal snel worden gecommuniceerd.

3Communicatie: er leeft een verlangen binnen de club om 
meer geïnformeerd te worden over de gang van zaken. Dit 
bericht is een eerste aanzet daartoe. Het blijft overigens 

zo dat vele zaken die hierin worden besproken reeds aan bod 
zijn gekomen tijdens de ALV of bijvoorbeeld nieuwjaarsreceptie. 
We nodigen dus iedereen uit om nu daadwerkelijk de stap te 
zetten en verbondenheid te tonen door daarbij aanwezig te zijn. 
Dit  bericht zal minimaal eens per kwartaal verschijnen. De inhoud 
van dit bericht wordt nader ingekleurd via Instagram (voorzitter 
Voordaan). Daar tref je de foto’s aan van hetgeen hierin staat ver-
meld en meer. Ik hoop snel op minimaal 2.000 Voordaan volgers 
te komen!! Meld je dus aan om mij te volgen! Daarnaast wordt 
Voordaan Nieuwsbrief weer opgepakt door Anne Goorkate en 
Sanne de Jong. Heb je een meldenswaardige mededeling, graag 
doorgeven aan nieuwsbrief@voordaan.nl Tenslotte ligt het 
onderwerp of we een hard copy magazine willen uitgeven. Dit is 
een mooie wijze om eens per jaar een echt Voordaan Magazine 
te hebben. Echter, dit magazine moet wel gevuld worden met in-
terviews en allerlei Voordaan berichten. Vind je dit een mooi plan, 
meld je aan bij vrijwilligers@voordaan.nl  
Het zal een hele stoelgang zijn geweest om dit eerste bericht te le-
zen. Ik beloof dat de volgende korter zal zijn. Ik ga dan in ieder geval 
verder in op de parkeerproblematiek en Heren 1 en Dames 1. 
Graag zie ik iedereen zondag 4 maart a.s. op Voordaan bij de start 
van de tweede seizoenshelft. Dames 1 en Heren starten thuis! 

Hup Voordaan!
Samen Voordaan!

Sponsoring Rabobank
Afgelopen donderdag 25 januari heb ik een 
kennismakingsgesprek gehad met Ton Speet. 
Voordaan is door Rabobank uitgekozen om 
mee te doen aan een specifiek erenigings-
ondersteuningsprogramma. Dit vergt wat 
uitleg. Rabobank is haar sponsorbeleid 
nader aan het invullen en ziet haar waarde 
meer in de ondersteuning van verenigingen 
dan enkel het overmaken van een spon-
sorbijdrage. Rabobank heeft in dat kader 
alle verenigingen (zowel sport als muziek) 
in Utrecht uitgenodigd om een pitch te 
schrijven met als thema: “Waarom is mijn 
vereniging het waard om door Rabobank te 
worden gesponsord”. 
Wij hebben een pitch geschreven die is 
uitgekozen door Rabobank. Overigens is 
dit een programma dat wordt ondersteund 
door de KNHB en NOC NSF. Onderdeel 
van de pitch was het opstellen van een 
zogenaamde “0-meting” van Voordaan. Deze 
meting, op basis van een IT-programma van 
NOC NSF, zorgt dat je op een paar vitale 
punten je vereniging langs een meetlat 
kunt leggen. Na de pitch hebben we een 
zogenaamde bestuurdersintake gehad. Dit 
was een gesprek onder leiding van Hans 
van Egdom samen met Rabobank en een 
dwarsdoorsnee van vrijwilligers van Voor-
daan. Uit deze meting en intake hebben wij 

geconcludeerd om de organisatie tegen 
het licht te houden en weer in pas te laten 
gaan lopen met het huidig aantal leden en 
wensen van vrijwilligers. 
Ton Speet gaat Voordaan begeleiden in 
dit proces. Ton is partner bij Ten Have 
Change Management en voorheen 12 jaar 
voorzitter van Spandersbosch. Oprecht een 
ervaringsdeskundige die ook nog eens dicht 
bij de KNHB zit. Het verdere proces begint 
met het opstellen van een strategie, waar-
aan ik deze week ga zitten. De strategie zal 
weer worden getoetst bij een doorsnee 
van Voordaners. Mocht je interesse hebben 
om hieraan mee te doen, meld je aan via 
voorzitter@voordaan.nl 

USHC op Voordaan
Afgelopen vrijdag 26 januari heb ik nog 
een kennismakingsgesprek gehad met de 
voorzitster van USHC Annebé Fransen. 
Zoals bekend mag USHC op de zonda-
gen van 2 slots op veld 3 gebruik maken. 
Hiermee vormen wij een verbinding met 
USHC in de veronderstelling dat USHC 
leden, die omwille van hun afstuderen die 
hockeyvereniging moeten verlaten, zich bij 
ons aanmelden. Dit loopt, maar zou wat 
meer betrokkenheid van USHC kunnen 
gebruiken. Hierover hebben we samen een 
goed gesprek over gehad. Ik ga ervan uit in 

het volgend stuk hierover nader te kunnen 
berichten.

KNHB Congres
Zaterdag 27 januari stond in het teken van 
het KNHB congres. Een jaarlijks terugkerend 
event, waar meer dan 140 verenigingen 
vertegenwoordigd waren. Met heel groot 
genoegen kan ik melden dat Cecile Veldman 
een prijs toegekend heeft gekregen tijdens 
dit congres. De prijs is de vrijwilligerstro-
fee Sportiviteit en Respect. Met name de 
enorme inzet en vooruitstrevendheid van 
Cecile voor Veilig Vertrouwd Voordaan 
wordt hiermee in het daglicht gebracht. De 
Vertrouwenspersoon heeft hiermee binnen 
Voordaan een gevestigde plek. Ik wil dan 
ook benadrukken dat iedereen gebruik kan 
maken van de vertrouwenspersonen op 
Voordaan. Deze personen (Bas Rijsdijk en 
Marianne van Etten) zijn te vinden via de 
website van Voordaan met telefoonnummer 
en emailadres:  
vertrouwenspersoon@voordaan.nl    
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