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Beste Voordaners,

D e herfstvakantie en 
de voorcompetitie 
van de jeugd zitten 

er alweer op. Een welverdien-
de vakantie voor hen, zodat ze 
dadelijk weer fit en vol goede 
moed aan de nieuwe com-
petitie kunnen beginnen. Ook 
aan het weer merken we dat 
de herfst nu echt zijn intrede 
heeft gedaan. Dat betekent 
weer regenpakken aan voor de 
trainers/coaches en voor de 
zekerheid een parapluutje mee 
voor langs de lijn! Ook worden 
de velden weer bezaaid met 
blaadjes en eikels. Elk jaar weer 
een frustratie voor de Voorda-
ners omdat je zo maar uitglijdt 
in de hoek van het veld of 
dat die mooie pass langs de 
lijn nét over je stick heen 
springt.. Maar niet alleen de 
herfst zorgt voor een bezaaid 
veld. Ook wij als leden zorgen 
steeds opnieuw voor rotzooi 
om en rond de velden. Dat de 
blaadjes van de boom vallen 
kunnen we niet veranderen, 
maar laten we er met z’n allen 
voor zorgen dat die bladeren 
het enige zijn op en rond de 
velden! Daarom nogmaals een 
oproep aan iedereen: Zorg er-
voor dat ons complex schoon 
en mooi blijft! 

HUP VOORDAAN

De redactie

Stem mee om een deel van de 
winst van Rabobank Utrechtse 
Heuvelrug voor Voordaan be-
schikbaar te krijgen! Tijdens de 
Rabo Clubkas Campagne kun je 
als lid van Rabobank Utrechtse 
Heuvelrug* stemmen op Voor-
daan. En die stem is geld waard voor 
Voordaan! Hoe meer stemmen Voordaan ontvangt, hoe hoger 
de bijdrage. Dit jaar is er € 100.000 te verdelen onder alle 
deelnemende verenigingen, dus stem mee voor Voordaan! 
Tot en met vrijdag 31 oktober 2014 kun je met behulp van 
een persoonlijke code inloggen op een speciale site. Je hebt 
5 stemmen te verdelen waarvan maximaal 2 stemmen op 
dezelfde vereniging (Voordaan natuurlijk!). Op 6 november 
wordt door Rabo UHR bekend gemaakt welke bijdrage Voor-
daan mede dankzij jouw stem zal krijgen.  
Klik hier om direct je stem(men) uit te brengen. 

* Niet iedereen met een Raborekening bij Rabobank UHR is  
automatisch Rabolid. Bij twijfel kan dit via internetbankieren 
onder het tabblad ‘Mijn gegevens’ worden opgezocht.

Rabo Clubkas Campagne

Bezoek eens het tophockeygedeelte op www.voordaan.nl om de namen en rugnummers van 
onze vaandelteams te bekijken. Onze clubfotograaf Guido van der Burg portretteerde onlangs alle 
bekende én nieuwe gezichten van H1 en D1. Het nieuwe H2 en D2 zijn er ook te vinden!

@VOORDAAN

Wij merken op Voordaan dat 
er nog steeds teams zijn die 
denken dat ze hun rommel 
gewoon achter kunnen laten. 
Het lijkt er zelfs op dat dit 
gedrag steeds grotere vormen 
begint aan te nemen. De rot-
zooi wordt niet alleen achter 
gelaten op ons terras maar 
ook op de velden. Wellicht dat 
wij als Voordaners ons eens af 
gaan vragen wie al die rotzooi 
op gaat ruimen. Of denken we 
dat dit wel gedaan wordt door 
de terreindienst of wellicht 
door Ruud?
Kom op leden van Voordaan, 
help ons het terrein schoon 
te houden!

rOtzOOi

http://www.voordaan.nl/site/default.asp?cat=15&menu=2
https://www.mijnbankenik.nl/uhr/clubkascampagne
http://www.voordaan.nl/site/default.asp?cat=15&menu=2
http://www.twitter.com/voordaan
http://www.twitter.com/voordaan
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VRijwilligeR
VAN VOORDAAN

Sinds dit seizoen ben je voorzitter van 
Voordaan, hoe zijn de eerste maanden als 
voorzitter je bevallen?
‘Eigenlijk heel goed. Een warm onthaal 
door de leden, ere leden, (oud) bestuurs-
leden en sponsoren. Behulpzaamheid, 
ideeën en hulp bij de uitvoering. Neem 
bijvoorbeeld de kleedkamer affaire bij 
HGC. Op zichzelf had het niet veel con-
sequenties voor ons, maar hierdoor stond 
bij ons het ‘veilig sporten’ wel weer boven 
aan onze agenda. Door gezamenlijke 
inspanning en het aanbod van expertise 
van leden binnen onze club, beschikken wij 
nu in korte tijd over een commissie veilig 
sporten. Niet alleen denken, maar ook 
doen. Gewoon hands on. Dat is geweldig. 
Het is een veelzijdige job waarin ik ontdek 
welke enorme rijke historie onze club 
heeft, de hoeveelheid werk die er iedere 
week weer opnieuw achter de scher-
men plaats heeft, vormt de basis van het 
“Samen Voordaan”. Het is gewoon een 
grote organisatie die we samen runnen 
en waarbinnen iedereen zijn verant-
woordelijkheid ook neemt, betaald of als 
vrijwilliger. Van breedtesport tot topsport, 
alles met zijn eigen dynamiek en dimensie. 
Zichtbaar en onzichtbaar en met positieve 
energie. Met als zichtbare hoogtepunten 
de zondagen met onze toppers van Heren 
1 en Dames 1.    
Ik ben enorm trots op onze club, op de 
sfeer en de cultuur, op de mensen die er 
werken, de vrijwilligers… en de leden en 
ere-leden. Het is ‘What you see is what 
you get’. En daar hou ik van. 
Mensen, wat een fantastische club en het 
is een genoegen om onze club op deze 
manier te mogen vertegenwoordigen.’

Vóór deze functie als voorzitter heb je ook 
andere vrijwilligerstaken gedaan binnen 
Voordaan. Wat heb je zoal gedaan?
‘Wij wonen pas 6 jaar in Groenekan. 
Hiervoor waren wij (onze oudste dochter 
en ik) lid van AHC (Arnhemsche Hoc-
keyclub). Dus mijn historie gaat niet zo 
heel ver terug als bij veel van onze leden 
en bij de meeste bestuursleden. Toen ik 

mijn dochter wilde aanmelden 6 geleden, 
zag ik op de website een vacature staan 
voor een E-lijn coördinator. Trainers waren 
er genoeg maar ik wilde wel wat doen. 
Binnen een mum van tijd volgde ik Sophie 
van Till op als jongste jeugdfunctionaris. 
Na een paar jaar kwam er een 4e veld bij. 
Dit betekende ook een enorme groei van 
jongste jeugdleden en het aantal teams. 
Toch bleef er helaas wel een wachtlijst 
bestaan, die bij de meisjes tot op heden 
nog steeds te lang is. Vanuit die hoedanig-
heid van Jongste jeugd functionaris zat 
ik ook in het Dagelijks Bestuur. Na 4 jaar 
had ik geen kinderen meer hockeyen in 
de jongste jeugd en werd het tijd om het 
stokje over te dragen. Ik schoof door naar 
de Commissie Jeugd Hockey, als D-lijn 
coordinator voor de meisjeslijn.’ 

Hoe vinden je dochters Julie en Florence 
jouw nieuwe vrijwilligersfunctie?
‘Ik heb het ze eigenlijk niet echt gevraagd. 
De jongste zegt nu dat ze het wel leuk 
vindt.  En als ik haar vraag waarom dan 
zegt ze: ,,Gewoon”. Ik vind het wel grappig. 
De oudste zegt dat ze het ook leuk vindt. 
Waarom? ACH..’ 

Patricia Hallers-van den Broek is alweer een tijdje onze nieuwe  
voorzitter. Tijd om eens nader en iets uitgebreider kennis te maken 
en te spreken over haar visie op de toekomst van Voordaan.

Wat wordt (of is) de grootste uitdaging voor 
jou als voorzitter?
‘Voor mijzelf is de grootste uitdaging dat 
ik de finesses van de organisatie leer ken-
nen, de ongeschreven regels, maar dat is 
normaal….  Dat we nog meer beschikken 
over zelfsturende commissies met het 
gebruik van de vele expertise van onze 
vrijwilligers en professionals. Het gaat dan 
vooral ook om de vakinhoudelijke exper-
tise van leden en ouders werkzaam op dat 
gebied. Zoals bijvoorbeeld interieur design, 
landschapsarchitectuur, gezonde voeding, 
hulp bij exploitatie van het clubhuis etc.’

Hoe zie jij Voordaan over 5 jaar, en wat hoop 
je dat er dan absoluut is veranderd op de 
club?
‘In de basis zal het niet enorm afwijken 
van het huidige Voordaan. Qua sfeer, cul-
tuur, gezonde bedrijfsvoering, de mooie 
combinatie van topsport en breedtesport 
en evenwichtige verdeling van jeugd en 
senioren.
Als ik zou mogen dromen, dan zeg ik, veld 
1 of veld 2 vervangen door een waterveld, 
meer gebruik van het clubhuis, een gezel-
liger clubhuis (om te beginnen het gebruik 
van de open haard), een groenere keuken 
en een speeltuintje voor de kinderen. 
De start van het hockeyseizoen met een 
trainings-/feestweek voor alle jeugdleden, 
misschien ook een start van het seizoens-
weekend voor senioren en een solide 
businessclub. Ideeën en suggesties zijn 
enorm welkom. In het clubhuis staat een 
ideeënbus en ik hoop dat veel leden ons 
deelgenoot maken van de wensen, opmer-
kingen en suggesties die er leven.’
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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

De Daantjes

Sinds september zijn de 
jongste hockey- 
enthousiastelingen 

weer begonnen bij de Daan-
tjes op woensdagmiddag. Het 
animo was zó groot dat de 
groep al snel in tweeën werd 
gesplitst, 14.15u en 15.00u. 
Sommigen zijn al volledig 
uitgerust met bitje en stick, 
anderen zien het hockeyveld 
voor de eerste keer.
Elke les starten de Daantjes 
met z’n allen in het grote goal, 
waar nieuwe kindjes worden 
voorgesteld en de groepjes 
worden aangewezen. De trai-
ners weten wel raad met de 
kids. Ze houden ze enthousiast, 
maar zorgen er ook voor dat 
er bijvoorbeeld geen spullen 
op het veld slingeren. Meestal 
doen ze bij toerbeurt een 
circuitje rennen, springen en 
hinkelen, een potje voetbal en 
een spelletje knots-hockey. De 
échte sticks blijven nog vaak 
aan het hek. Hoewel er ook 
al is geoefend met de positie 
van de handen: de smiley op 
de hand laat zien welke hand 
boven moet.
Sommige Daantjes rennen 
drie kwartier de benen onder 
hun lijf uit en verlaten het veld 
met een rood hoofd. Andere 
staan (of zitten) liever wat de 
dromen tussen de doelpalen 
of inspecteren de stick. In ieder 
geval lijken ze er allemaal lol 
in te hebben. Na afloop weer 
verzamelen in het grote goal. 
Én nog limonade drinken in de 
kantine. Nog een paar lessen 
en dan moeten de Daantjes 
weer wachten tot ná de win-
ter om weer verder te gaan.
“Appel, appel, peer, tot de 
volgende keer!”

zondag 2 november is het weer zover,:tD bij Voordaan! 
Na de wedstrijd van Heren 1 is het tijd voor bier, muziek 
en gezelligheid. Dit wil je niet missen! Waarom? Gewoon. 
Omdat het kan. tD.

Jeugdspeler Nout van Kuik is na het behalen van zijn diploma voor een jaartje vertrokken naar 
Spanje. Om de Spaanse taal te leren maar vooral om in Valencia te gaan hockeyen! lees hier 
meer over de ervaringen van Nout in Valencia.

VOORDANER 
NOUT VAN KUiK 
IN VALENCIA

De inning van de contributie voor dit seizoen vindt plaats rond 31 
oktober 2014. Zorg voor voldoende saldo op je rekening!  
De factuur ontvang je in jouw mailbox of die van je ouders. Kijk 

even in de spambox als de factuur niet in je postvak terecht is 
gekomen. Als je niets hebt ontvangen, geef dan je goede email-
adres door aan leden@voordaan.nl. Je kunt je persoonlijke 

gegevens ook altijd checken met je persoonlijke inlogcode, ook te 
verkrijgen door een mail te sturen naar leden@voordaan.nl of 
vrijwilligers@voordaan.nl.
 Check de factuur goed, waar gehakt wordt vallen spaanders! En we 
doen het tenslotte ook allemaal in onze vrije tijd, maar zeker met de 
grootste zorgvuldigheid.

SAMEN VOORDAAN
De Penningmeester

inning contributie

wij willen 
weten wat 
jij vindt!! 

En daarom vragen wij aan jou 
(of je ouders) om binnenkort 

een enquete in te vullen! 

Let op de aankondiging in je 
mail. Mede mogelijk gemaakt 
door Duo Market Research.

http://www.voordaan.nl
mailto:nieuwsbrief%40voordaan.nl?subject=
https://www.facebook.com/voordaan/photos/a.277931465619714.68358.227532223992972/742532182492971/?type=1&notif_t=scheduled_post_published
http://www.facebook.com/voordaan
mailto:leden%40voordaan.nl?subject=
mailto:leden%40voordaan.nl?subject=
mailto:vrijwilligers%40voordaan%2Cnl?subject=

