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Beste Voordaners,

ONZE RUUD VERTREKT...
Beste Voordaners,
Bij deze een bericht vanuit de Stichting Hockey
Accommodatie Groenekan en het Bestuur van
MMHC Voordaan:
Wij delen jullie mede dat Ruud Venderbosch na
12 jaar trouwe dienst bij onze mooie club, heeft
besloten om terug te gaan naar Hotel de Bilt en
ons dus zal verlaten.
Veranderende omstandigheden, zoals het
aanstaand opa-schap, maken dat Ruud heeft
besloten te kiezen voor een nieuwe baan met
regelmatigere werktijden. Wij wensen Ruud heel
veel succes in zijn nieuwe baan, veel plezier bij
het opa-zijn en we bedanken hem voor zijn inzet
en commitment in de afgelopen jaren.

Ruud is tot 1 mei in dienst bij SHAG / Voordaan.
Dit betekent dat op zeer korte termijn een (tijdelijke) vervanging geregeld zal moeten worden.
Wij kunnen jullie hulp hierbij zeker gebruiken.
Ben jij, of ken jij iemand die ambitie heeft om
horecamanager van Voordaan te worden en de
spil van de vereniging te zijn? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Meld je aan bij accommodatie@voordaan.nl of voorzitter@voordaan.nl

We wensen iedereen weer een
hele goede seizoensstart toe.
HUP VOORDAAN
De redactie

Namens het bestuur van SHAG en MMHC
Voordaan,
Gijs Sleijffers & Peter van der Heijden

INNING
CONTRIBUTIE
Nog zo’n 60 leden
moeten een deel van
de contributie nog
betalen!
Het is erg vervelend
om hier actief achteraan te moeten, ook
deze taak is vrijwilligerswerk. Dus zorg
dat u uw contributie
zelf overmaakt aan
Voordaan!

e nieuwsbriefredactie heeft zich even
stil gehouden, maar
draait inmiddels weer op volle
toeren! En dat is maar goed
ook, want er gebeurt genoeg
op ons cluppie om alle leden
over te informeren. Een heleboel maken we natuurlijk mee
als we op of naast de velden
staan, maar er gebeurt nog
veel meer achter de schermen.
Zo geeft onze gloednieuwe
voorzitter Gijs Sleijffers in zijn
kwartaalbericht een kijkje in
zijn ervaringen als voorzitter,
maar ook zijn ideeën en de
plannen die lopen. Je vindt dit
kwartaalbericht op de website
en via deze link. Verderop
lees je een interview met hem.

PS. Deze editie van de nieuwsbrief is gecombineerd met de
jeugd-nieuwsberichten.

Omgangscode
leden Voordaan

Klik hier om de omgangscode voor leden van Voordaan
te lezen.
SAMEN VEILIG VERTROUWD
VOORDAAN!

Wie organiseert het familietoernooi?

We zoeken dringend 3 vrijwilligers die het leuk vinden om het
jaarlijkse, zeer populaire Familietoernooi te organiseren. Het is
een kortdurend project en er ligt een volledig draaiboek voor je
klaar. Wie melden zich?
Stuur een mail om je aan te melden (of voor meer informatie)
naar evenementen@voordaan.nl.
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VRIJWILLIGER
VAN VOORDAAN
Gijs, welkom als voorzitter van Voordaan! Natuurlijk willen we
je ook graag in deze nieuwsbrief voorstellen aan alle leden.
Waar zouden de Voordaners jou al van kunnen kennen?
‘Ik ben in het seizoen van 2010 lid
geworden van Voordaan en heb mij toen
aangesloten bij Heren 11. Mijn schoonfamilie loopt al jaren op Voordaan en
het was een doorn in het oog van mijn
vrouw dat ik nog op Gooische speelde.
Dit ambitieuze gezelligheidsteam was door
twee families opgezet; de familie Copijn en
Van der Stok (mijn schoonfamilie). We zijn
uiteindelijk opgeklommen naar Heren 5 en
vervolgens (2 jaar geleden) over gegaan
naar Veteranen B. Ondertussen zijn onze
dochters ook lid geworden van Voordaan
(MD4 en ME4 6-tallen) en ben ik tot december co-trainer en medecoach geweest
van MD4. Uiteindelijk ben ik in november
2016 toegetreden tot het het bestuur als
penningmeester.’
Hoe verloopt zo’n proces dan precies, voorzitter worden?

‘Dit proces was al wat langer aan de
gang. Toen ik in november 2016 in het
bestuur kwam, verliep de termijn van mijn
voorganger Patricia na een half jaar. Patricia
had al aangegeven dat zij niet weer een
volle termijn (3 jaar) als voorzitter wilde
doorgaan, maar hooguit nog voor een
half jaar haar termijn wilde verlengen. Zij
wilde zich focussen op andere zaken. In
het bestuur wordt dan besproken aan
welk profiel een huidige voorzitter zou
moeten voldoen. Dan komt automatisch
de vraag: waar moeten wij als bestuur de
meeste energie en focus in gaan steken
de aankomende jaren?. Daar waren we
vrij snel uit, namelijk een reorganisatie
van onze organisatie om de spanning te
verlichten die op de organisatie zit om het
mogelijk maken om iedereen op niveau te
kunnen laten hockeyen. Daarbij had het de
voorkeur voor iemand met kennis van de
bestuursagenda. Er werd al vrij snel naar
mij gekeken, aangezien ik al bezig was met

een reorganisatie van de vereniging vanuit
financieel perspectief en dus ook kennis
had van de agenda. In overleg hebben
we vervolgens eerst nog twee andere
kandidaten benaderd, maar deze konden
om hun moverende redenen de functie
niet invullen. Daarna heb ik mij definitief
kandidaat gesteld en ben ik door het
bestuur voorgedragen. Uiteindelijk heeft
de ALV mijn benoeming op 7 december
goedgekeurd.’
Waar ben je het meest trots op bij Voordaan,
en waar zie jij de uitdagingen?
‘Ik ben er het meest trots op dat de
gehele club is opgebouwd door de leden
zelf! Alles wat je om je heen ziet op
Voordaan is door inspanning van (oud-)
leden gerealiseerd. De vereniging heeft
geen gemeente of suikeroom die ambities,
velden, tophockey, extra trainingen voor
de breedteteams, een nieuw clubhuis, dit
nieuwsbericht etc. bekostigt of realiseert.
Dit gebeurt allemaal vanuit de vereniging
zelf. Daar zit dan ook tevens de zwakte,
want als er geen animo meer is om meer
te doen dan enkel de contributie te
betalen, valt de vereniging snel uit haar
verband, en dat moeten we koste wat kost
voorkomen.’
Bedankt voor het kijkje in jouw keuken Gijs,
we wensen jou veel succes toe als voorzitter
van Voordaan!

GEZOCHT

VRIJWILLIGERS
Ben jij handig en vind je het leuk om de
handen uit de mouwen te steken?
Lekker een paar uurtjes praktisch bezig
zijn en ons complex weer helemaal up to
date maken?
De kluscommissie van Voordaan
zoekt ‘klussers’.
Aanmelden en/of meer informatie bij
Peter van der Heijden:
accommodatie@voordaan.nl
SAMEN VOORDAAN

Train(st)er gezocht voor Dames 12

W

ij zijn Dames 12 en zijn sinds de start van het lenteseizoen een nieuw
vriendenteam op Voordaan. In ons team zitten meiden die al jaren gehockeyd hebben, maar ook die voor het eerst op het hockeyveld staan. Het
niveau loopt daardoor wat uiteen. We zoeken een trainer/trainster voor elke donderdagavond van 19.30 tot 21.00. Dus heb je interesse om ons gezellige team te komen trainen
en kun je overweg met het niveauverschil tegen een vergoeding, dan zoeken wij jou!!
Stuur een berichtje of bel met Marieke de Beijer: 06-83026031.
Liefs, de meiden van D12

ZAALKAMPIOENEN GEFELICITEERD!

Voordaan JB1
kampioen in sub-topklasse

Voordaan JB3
kampioen in 3e klasse

Voordaan MA1
kampioen in sub-topklasse

Voordaan MAB1
kampioen in sub-topklasse

Voordaan MA3-4
kampioen in 2e klasse

Voordaan MB3
kampioen in 2e klasse

De huldiging van de zaalkampioenen is op de eerstkomende Super Sunday ism de
evenementen commissie.
Voordaan MC1
kampioen in sub-topklasse

Voordaan MC3
kampioen in 2e klasse

AANMELDEN
BENJAMINS

Arbitrage op zaterdag

15 maart was de laatste
dag dat er kinderen voor
de benjaminsgroep september 2018 zich hebben
kunnen aanmelden.
Aanmeldingen die later
binnen zijn gekomen, gaan
direct naar de wachtlijst.
Kinderen die zijn opgegeven op uiterlijk 15 maart,
doen mee met de loting.
Kinderen die meeloten
zijn de kinderen die
geboren zijn tussen 1-102011 en 30-09-2012. De
uitslag van de loting volgt
eind april 2018.

S

cheidsrechters staan er niet vanzelf en jullie
weten hoe belangrijk ze zijn! Ieder team heeft
hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid om het
scheidsrechterwerk goed te organiseren. Bij Voordaan
werkt dat als volgt:
- k ijk op de wedstrijdkalender (via de knop op de
homepage van de website)
- kijk voor welk team je fluitbeurt hebt
-d
 eel de fluitisten in: een maand van te voren is bekend
welke wedstrijd jullie moeten fluiten
We verzoeken de teammanagers dringend een indeling
te maken voor de fluitbeurten en op
te volgen naar teamleden/ouders als
de exacte tijden bekend zijn.
Bekijk hier de meest gestelde
vragen en antwoorden over het fluiten
op zaterdag.
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FF APPEN MET:
Kees van de Reepe

