VOOR

nieuwsbrief
Beste Voordaners,

Net geen stunt

Even leek Voordaan Heren 1 op weg naar een verrassing tegen
Bloemendaal, dat dankzij een late opleving toch met 7-3 won.

Houd Voordaan op de hoogte

V

erandert je (E-mail)adres of telefoonnummer? Geef het door aan de
ledenadministratie! Dit kan via Mijn
Voordaan: alle Voordaners hebben een eigen
inlogcode. Als je de inlogcode niet meer hebt,
kun je deze opvragen bij de ledenadministratie
en dan wordt de code naar je toegestuurd. De
veranderingen kunnen ook per mail doorgege-

ven worden. Het adres van de ledenadministratie is: leden@voordaan.nl
Een extra voordeel als de ledenadministratie
de juiste gegevens heeft: tegenwoordig kan de
ledenadministratie facturen per E-mail versturen en kun je berichten ontvangen op je mobiel
over het wedstrijdformulier. Handig voor zowel
fluiters als coaches/managers!

Deze nieuwsbrief staat opnieuw (de naam zegt het al..)
boordevol nieuws. Een teken
dat er van alles gebeurt op
onze club! Zo zijn er weer
nieuwe initiatieven voor de
(jongste) jeugd en organiseert
Dames 1 op 28 oktober een
feest. Daarnaast is Voordaan
altijd op zoek naar nieuwe
vrijwilligers, dat blijkt ook weer
uit deze nieuwsbrief. In de rubriek ‘Vrijwilliger van Voordaan’
beantwoordt oppervrijwilliger
Aafke van Mourik vijf vragen
over haar bestuursfunctie
‘vrijwilligers’. Laat je door haar
inspireren en zet je in voor
Voordaan… Op of naast het
veld! Op de hoogte blijven van
actuele ontwikkelingen? Ga
naar de website, volg
@voordaan op Twitter of
like ons op Facebook.
HUP VOORDAAN!
De redactie

Gezocht

Funkey-hockey op Voordaan
Wat is Funkey-hockey? Funkey-hockey is een speelse manier om met
hockey in aanraking te komen, bedoeld voor 4/5 jarigen.
Fun in goed bewegen is de Key. Het lesprogramma,
bestaande uit 10 lessen, biedt een breed bewegingsaanbod, waarbij plezier in het bewegen voorop staat.
Tijdens de lessen komen de kinderen in aanraking
met een varieteit aan grondvormen van bewegen, die
aansluiten bij de natuurlijke bewegingsdrang van 4/5
jarigen.
Voor deze leeftijdscategorie maken de kinderen
gebruik van knotshockeysticks.Voor de kinderen is
het een leuke manier van bewegen, op de club waar
misschien andere gezinsleden al lid van zijn.Voor
meer informatie zie de website bij jongste jeugd.

Dames Elftal
Commissie zoekt
versterking
De Dames Elftal Commissie
bestaat op het moment uit
Frouke Snoep (DVA) en Ida
Saveur (DVB). Wij zijn op zoek
naar een derde lid en eventueel ook nog een vierde. In elk
geval zoeken we versterking
vanuit de (jongere) damesteams en bij voorkeur uit de
4e, 5e en 6e klasse teams.
Geef je op bij Ida of Frouke:
dames@voordaan.nl
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vrijwilliger
van voordaan

Speelschema Voordaan H1 & D1
Zondag 21 oktober

Den Bosch – Voordaan H1
Tilburg – Voordaan D1
Zondag 28 oktober

In deze tweede editie ‘oppervrijwilliger‘ en
bestuurslid vrijwilligers Aafke van Mourik.

Voordaan H1 – Oranje Zwart
Voordaan D1 – Union
Zondag 4 november

Je bent sinds lange tijd bestuurslid ‘Vrijwilligers’, wat houdt dit
eigenlijk in?
‘Deze functie is in 2007 ingesteld, bedoeld om de steeds
groter wordende groep vrijwilligers te coördineren. Ook het
inventariseren van bereidwillige nieuwe vrijwilligers met de
eventuele taken die uitgevoerd
moeten worden, moest
structureler in kaart gebracht
worden. Nieuwe leden en
ouders van jeugd geven via het
inschrijfformulier hun interesses aan voor vrijwilligerswerk.
Tot nu toe is het binnen de
diverse commissies niet al te
moeilijk om vrijwilligers te vinden. De betrokkenheid bij het
reilen en zeilen van de club bij
leden en ouders is best groot.’
Wat maakt Voordaan tot jouw
club, waar je graag iets voor
doet?
‘Voordaan is synoniem voor
hartelijk, laagdrempelig,
betrokken, ongedwongen en
no nonsens. Dat spreekt me
aan. Veel leuke mensen, veel
leuke dingen te doen voor
een vrijwilliger, zowel kort als
langdurig.’
Wanneer ben je bij Voordaan
betrokken geraakt?
‘In 1995 startte mijn dochter
Jolijn als trainende mini en een
jaar later ging ook mijn zoon
over van voetbal naar hockey.
Als moeder sta je dan je kinderen aan te moedigen terwijl
je eigenlijk geen jota verstand
hebt van hockey! Daarom had
ik al gauw zoiets van: voor dat
team kan ik niks betekenen,
maar misschien wel voor Voordaan als geheel. Daarnaast vind
ik het belangrijk om je kinderen mee te geven dat het heel

normaal is om iets belangeloos
te doen voor je club. In 2000
kreeg ik meer vrije tijd en ben
ik begonnen als minifunctionaris. Twee jaar later volgde ik de
toenmalige jeugdfunctionaris
op en vanaf 2007 dus Vrijwilligers & Communicatie, beiden
bestuursfuncties.’
Jarenlang heb je jeugd en senioren verblijd met jouw lunches,
met als culinair toppunt de
tonijnsalade.Wat is het geheim
achter dit heerlijke recept?
‘Ja dat was leuk, al mijn ‘dochters’ in het team een beetje
verwennen! En als het koud
is een dekentje om de knieën
in de dug-out. Die dekentjes
zijn er nog steeds, de lunches,
tja, misschien vindt D3 mijn
tonijnsalade ook wel lekker?
Simpel, een blikje tonijn en
daardoorheen gehakte zwarte
olijven, kappertjes, ansjovisfilets
en pesto (liefst zelfgemaakte
natuurlijk) prakken, beetje
peper erbij , dat is alles.’
Tot slot, waarvoor missen we
nog vrijwilligers bij Voordaan?
‘We zijn dringend op zoek
naar iemand die zich wil storten op het in elkaar zetten van
het trainingsschema. Dit vergt
aan het begin van het seizoen
wat tijd, maar daarna nagenoeg
niets. Voor deze functie werk je
samen met de functionarissen
Jeugd en Senioren. En we zoeken leden/ouders van leden
die zich willen bemoeien met
de organisatie van toernooien,
feesten, leuke activiteiten in het
clubhuis (buiten hockey om)
en korte evenementen voor
de jongste jeugd.
Meer informatie via:
vrijwilligers@voordaan.nl

Pinoké – Voordaan H1
QZ – Voordaan D1
Zondag 11 november

Voordaan H1 – Kampong
D1: nog niet bekend
Zondag 18 november

Rotterdam – Voordaan H1
D1: nog niet bekend

Voordaan TD op 28 oktober!

Z

ondag 28 oktober is het zover, de eerste Voordaan Thé
Dansant van dit seizoen! Eerst speelt Dames 1 hun
wedstrijd om 12:45 uur tegen Union en vervolgens
begint om 14:45 uur de wedstrijd van Heren 1 tegen Oranje
Zwart. Na deze wedstrijden volgt er een knallend TD, georganiseerd door Voordaan Dames 1. Het thema is: Après hockey fest,
dus de voetjes kunnen weer van de vloer!

Dirk Hermsen (HVC) is toegtreden tot de SHAG.
Dirk gaat zich bezig houden met de organisatie van het accomodatiebeheer. Dirk, fijn dat je de SHAG komt versterken, veel
succes met deze taak!

HOCKEYPLEZIER @ VOORDAAN

12

september was
het zover, de
hockeyschool van
Voordaan ging van start. Voor
kinderen die op de wachtlijst
staan gaan wij woensdagmiddag trainingen organiseren. De
afgelopen maanden heeft Voordaan een afweging gemaakt om
de Hockeyschool zelf te gaan
runnen of een samenwerking
aan te gaan met Hockeyplezier.
Voordaan heeft ervoor geko-

zen de hockeyschool samen
met Hockeyplezier op te zetten om zo gebruik te kunnen
maken van de expertise en
deskundigheid van Hockeyplezier op Voordaan. Inmiddels
draait Hockeyplezier alweer 4
jaar op diverse clubs in de omgeving. Voor meer informatie
kunt u zich wenden tot Gabi
Stouthart:
hockeyschool@
voordaan.nl

Houd het
schoon!

Een kopje koffie of een zakje chips
langs het veld, of een sportdrankje
in de rust van je eigen wedstrijd; dat
hoort er allemaal bij.
Maar de vraag aan iedereen:
ruim het afval ook even op!
De rotzooi op en rond de velden
wordt steeds groter. Laten we er met
z’n allen voor zorgen dat Voordaan er
mooi en netjes bij blijft liggen.

PRIJSVERHOGING OP VOORDAAN
Helaas is Voordaan genoodzaakt de prijs van enkele consumpties te verhogen. Dit komt door het nieuwe BTWtarief en door gestegen inkoopsprijzen.

Volg ons op
Twitter!
@VOORDAAN
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