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Beste Voordaners,

aar zijn we weer!
Wat belooft het
weer een mooi
seizoen te worden… Er
wordt volop gewerkt in en
rondom de accommodatie
van Voordaan. Zo hebben we
sinds kort het Voordaan café,
en wordt er binnenkort een
tribune gemaakt tussen veld
1 en 2. Natuurlijk lees je hier
alles over in deze nieuwsbrief
en op de website, maar nog
beter: kom het met eigen
ogen bekijken!
Voor iedereen een heel gezellig en sportief seizoen gewenst.
HUP VOORDAAN
De redactie

Sinds de start van dit heerlijke, zonnige hockeyseizoen is ook het Voordaan Café geopend. Het
Voordaan Café is een gezellige borrel op vrijdagmiddag op onze club. Een betere ontmoetingsplek voor leden, ouders, andere familieleden, trainers, sponsoren, bestuur, vrijwilligers en natuurlijk
de bedrijven, bestaat er in onze ogen niet.
Elke vrijdag is ons clubhuis om 15:30 uur open,
waarna om 17:00 uur het Voordaan Café start.
Afgelopen keren werd u door het bestuur
voorzien van vers getapte biertjes en een bitterbal. De komende Voordaan Café’s willen we
uitbreiden met elke week een andere, lekkere
hap, zoals broodje hamburger, verse pizza’s,
sateetjes, huisgemaakte pasta en noem maar op.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Tijdens het Voordaan Café is ook altijd het STK
(Sport Technisch Kader) aanwezig en iemand van
het bestuur zodat je op vrijdagmiddag je vragen/
opmerkingen kwijt kunt.
Sinds dit seizoen zijn de openingstijden van ons
clubhuis verruimd. Te weten:
- maandag, dinsdag en donderdag vanaf 16:00
uur tot 24:00 uur
- woensdag 15.00 uur tot 24.00 uur
- vrijdag 15:30 tot 24:00 uur
- zaterdag en zondag van 8:00 tot na de laatste
wedstrijden
Tot snel in ons clubhuis. Samen Voordaan!
Horeca MMHC Voordaan

Vind je het leuk ons te helpen als vrijwilliger?
Kijk dan hier naar de vacatures die wij momenteel
hebben. Zit er iets voor je bij?
Neem contact op met vrijwilligers@voordaan.nl
voor meer informatie.

Succesvolle
Kledingverkoop
De kledingverkoop op Voordaan
was een groot succes in het
begin van dit seizoen.
De Voordaners lopen er weer
mooi bij!

Inloggen op mijn Voordaan & Voordaan App

Ook Voordaan doet mee in
dit digitale tijdperk, jij toch
ook?? In dit document
lees je stap voor stap hoe je
inlogt op Mijn Voordaan en in
de Voordaan-app.
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VRIJWILLIGER
VAN VOORDAAN
Peter van der Heijden is het nieuwe bestuurslid Accomodatie
van onze club. Tijd om eens wat nader kennis te maken met deze
vrijwilliger!
Peter, sinds kort ben je lid van het Voordaanbestuur, met de portefeuille ‘Accommodatie
& Exploitatie’. Hoe ben je eigenlijk bij
Voordaan terecht gekomen?
‘In mijn studententijd ben ik enkele jaren
lid geweest van Voordaan maar omdat
ik destijds voor een tijd naar het buitenland vertrokken ben ben ik toen gestopt
met hockeyen. Nadat mijn kinderen lid
werden van Voordaan ben ikzelf ook weer
gaan spelen in Vet.B en dat doe ik nu nog
steeds. Vanaf het eerste begin ben ik als
vrijwilliger betrokken geweest, eerst als
benjamin-coördinator en daarna als lijn
coördinator F-jeugd, E6-jeugd en E8-jeugd.
En vorig jaar ben ik ook betrokken geraakt
bij het restylen van het clubhuis door de
tafels te verhogen en de bank bij de haard
te maken. Dat is allemaal nog lang niet
klaar dus als bestuurslid kan ik daar nu verder vorm aan geven. Deze week nog een
hoge bartafel gemaakt voor op het terras.’
Wat houdt jouw taak als bestuurslid ‘Accommodatie & Exploitatie’ precies in?
‘Dat is heel omvangrijk en divers. Eigenlijk
behelst het alles waar voorheen de SHAG
(Stichting Horeca Accommodatie Groenekan) mee bezig was.
Met de uitgebreide hulp en advies van de
Horeca Advies Commissie (Jan Braam,
Janneke en Jan-Willem van Miltenburg)
zijn we met Ruud en zijn team een nieuw
horecaconcept aan het uitwerken: onder
andere uitbreiding van het assortiment,
elke vrijdag voor alle leden het Voordaancafe en nog vele andere dingen. Met Inez
en haar team gaan we verder met de aankleding van het clubhuis. En dan hebben
we natuurlijk nog het onderhoud van de
velden en de rest van de accommodatie
door Marco en Auke.
Omdat de club zo gegroeid is in de
afgelopen jaren liggen er op vele vlakken
uitdagingen om veel zaken efficiënter maar
ook klantvriendelijker te organiseren. En
daar hebben we op alle fronten hulp bij
nodig van vrijwilligers dus hierbij direct
een oproep hiervoor (stuur een e-mail
naar accommodatie@voordaan.nl)

Wat is jouw grootste uitdaging in deze taak?
‘Het goed vormgeven en uitbouwen van
het noodzakelijke veranderingsproces
om van Voordaan (weer) een solide en
winstgevende club te maken m.b.t. de
horeca en de faciliteiten en met behoud
van de unieke Voordaan-cultuur. Natuurlijk
in overeenstemming met de portefeuilles
van de andere bestuursleden.
En leden te activeren en enthousiasmeren
om actief deel te nemen en de club op
wat voor manier dan ook verder te helpen
opbouwen.
Maar de echte grote uitdaging is proberen
ervoor te zorgen dat alle leden, jong en
oud, met veel plezier op Voordaan komen,
om lekker te hockeyen maar zeker ook
voor de gezelligheid.’
Tot slot, je bent nu een paar weken op weg
in het nieuwe seizoen.Wat is jouw ervaring
als bestuurslid tot nu toe?
‘Voordaan is een vereniging, dat werkt heel
anders dan het bedrijfsleven. Het betekent
dat beslissingen anders worden genomen
en er soms wat meer tijd overheen gaat.
Dat neemt niet weg dat we als bestuur
echt een team zijn, slagvaardig te werk
gaan en ambitieus zijn.
En het is natuurlijk heel erg leuk als er
positieve reacties zijn op dingen die we
aanpakken. Zo hebben we met een flink
team vrijwilligers de afgelopen weken met
bloed, zweet en tranen de oude tribune
van Kampong afgebroken en naar Voordaan gebracht. En nu is het de bedoeling
dat we deze weer gaan opbouwen op
de club tussen veld 1 en 2. Het lijkt mij
fantastisch als we dat met z’n allen voor
elkaar krijgen. En zo hebben we nog veel
meer plannen voor de
toekomst.’
SAMEN
VOORDAAN !

GEZOCHT!
VERSTERKING
VOOR DE
DAMES ELFTAL
COMMISSIE
De Dames Elftalcommissie (DEC)
houdt zich bezig met plaatsing van
nieuwe leden in bestaande teams en
van bestaande leden in nieuwe teams.
Daarnaast is de DEC vraagbaak voor
teams en aanvoerders en koppelt zij
aanvoerders aan bestuursleden of andere functionarissen van Voordaan als
dat nodig is. Het indelen van de teams
is de hoofdtaak en houdt ons van
april tot september bezig. Gedurende
het seizoen is het veel rustiger. We
houden dan contact met de teams en
proberen knelpunten op te lossen.
De DEC bestaat op het moment uit 3
leden, die elk een derde van de teams
onder hun hoede hebben.Voor de
hogere seniorenteams zoeken wij een
nieuw commissielid, bij voorkeur zelf
spelend of gespeeld hebbende in een
van de hogere teams (D3 t/m D7).
Speel je bij de veteranen of in een van
de lagere damesteams, ook dan is je
hulp van harte welkom! Mannen zijn
ook welkom.
Voor vragen kun je terecht op
dames@voordaan.nl of 0653754935 (Ida). Of spreek ons aan op
zondag op Voordaan.
Namens de Dames Elftalcommissie,
Ida Saveur, Desire Wijffels en Ilse
Haveman
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Extra scheidsrechterscursus

m bij hockey te kunnen winnen
moet je de spelregels perfect
kennen. Enerzijds zodat je dan
binnen de regels kunt blijven en anderzijds
om er bewust van de consequenties vanaf
te kunnen wijken. Om de regels er bij alle
spelers in te krijgen is er ook dit jaar weer
een cursus geregeld voor de A-B-jeugd.
Ook voor ouders en anderen is er een
cursus, want wie wil er nu niet vanaf het
veld een hockeywedstrijd meebeleven?
Beide cursussen zitten tjokvol en we
proberen daarom voor de winterstop
nog een cursus in te plannen. Een
heel gedoe, maar voor een goed doel.
Houd voor de details van de extra scheidsrechterscursus de website in de gaten.

H

elaas hebben we een zware opstart met de jeugd voor
dit seizoen. Met name een onderbezetting bij het STK
en een tekort aan trainers, maakt er nog steeds een
aantal teams zonder trainer zit. Ook in de jeugdorganisatie staat
nog een aantal vacatures open.

In de afgelopen weken is door een aantal fantastische Voordaners, met veel spierkracht en technisch inzicht, de tribune
van Kampong afgebroken. De losse tribuneonderdelen zijn
vervoerd naar Voordaan met een vrachtwagen van onze
sponsor Veronica Rijschool. De volgende stap is het afgraven
van een deel van de heuvel en een ondergrond leggen. Als
dat is gebeurd zal de tribune (20 m lang en 4,5 m hoog)
weer worden opgezet. Dus binnenkort wordt het nóg leuker
om je favoriete wedstrijden te bekijken op veld 1!

Dat maakt ook dat de communicatie over met name trainingen,
trainers en tijden hapert. Sinds vorige week hebben we daarom
een centraal informatiepunt ingericht onder helpdeskjeugd@
voordaan.nl. De helpdesk wordt bemenst vanuit de jeugdcommissie in samenwerking met de vrijwilligerscommissie en blijft
zolang in stand totdat we de inrichting van de nieuwe jeugdorganisatie en bemensing rond hebben.
Het jeugdbestuur is met man en macht afgelopen weken bezig
geweest om de bezetting op orde te krijgen. Gelukkig melden zich
ouders en jeugdleden.
Geef via dit inventarisatieformulier jeugdteams aan waar
het team nog behoefte aan heeft en of men bereid is (incl. overige
ouders van het team) zich in te zetten op gebied van coaching/
training of op organisatorisch vlak.

WIE DOET WAT BIJ DE JEUGD VAN VOORDAAN?

Kijk hier naar de gezichten achter de jeugd van voordaan.
we hebben nog een aantal vacatures. Heb je belangstelling?
Laat het even weten bij helpdeskjeugd@voordaan.nl

Graag doen we ook een beroep op seniorenteams die vanaf
19.30 trainen om een jeugdteam te trainen voorafgaand aan hun
eigen training. Met spoed zijn we op zoek voor de woensdag
en donderdag van 18.00-19.30u. Laat even weten op welke tijd
en voor welk team bij helpdeskjeugd@voordaan.nl. Tot
die tijd zijn we dankbaar voor de inzet van ouders en jongste
jeugdtrainers die op afgelopen weken zijn bijgesprongen en we
rekenen heel graag op jullie totdat we alles structureel ingericht
hebben.
HUP JEUGD VOORDAAN

HOCKEYPROJECT
IN KENIA
In de afgelopen periode is een
enorme hoeveelheid kleding, sticks,
schoenen en keepersmateriaal verzameld. Dit wordt eind september
door vervoerder naar Kenia gevlogen (mede mogelijk gemaakt door
de Rabobank, die de kosten betaalt).

@VOORDAAN

Dank aan alle Voordaners die
spullen hebben ingeleverd!
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