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H1 speelt aanstaande vrijdagavond de inhaalwedstrijd tegen Laren.  
Het belooft weer een spannende avond te worden, dus kom onze mannen zoals altijd weer 
steunen! De wedstrijd begint om 20.30 uur, na afloop is er een feestje in het clubhuis.

Beste Voordaners,
De tweede seizoenshelft is 
alweer in volle gang. Over het 
algemeen is dit het jaargetijde 
met dagen om lekker buiten te 
zijn, hockey kijken of zelf lekker 
een potje te ballen. Helaas 
houdt het tot nu toe nog niet 
over, maar hopelijk komt dit 
snel goed na de officiële start 
van de lente. Op Goede vrij-
dag wordt weer de welbeken-
de clinic voor F- t/m D-jeugd 
georganiseerd, daar kunnen ze 
zeker wel een lente-zonnetje 
bij gebruiken! Maar, een licht-
puntje op deze koude dagen: 
de zomertijd gaat 30 maart 
weer in, dat betekent daglicht 
tijdens de meeste trainingen. 

Ach, weer of geen weer: wij 
wensen iedereen veel succes 
en hockeyplezier in de tweede 
seizoenshelft!

De redactie vindt het erg leuk 
om foto’s of stukjes binnen te 
krijgen van leden, zoals onder-
staande foto, waaruit blijkt dat 
auto’s uit de modder moesten 
worden getrokken. Hopelijk is 
het snel echt lente, zodat het 
weer geen excuus meer is om 
niet op de fiets te komen!

HUP VOORDAAN!

De redactie

DENK MEE MET BELEIDSPLAN  
VAN MMHC VOORDAAN

Met een aantal vertegenwoordigers 
uit bestuur en commissies hebben 
we een eerste proeve gemaakt 

voor het beleidsplan van Voordaan voor de 
komende periode. Wie zijn we, wat ambiëren 
we en wat zijn kaders waar binnen we die 
ambities moeten realiseren? Wat zien we als 
uitdagingen en waar ligt onze kracht? Een 
van de punten die nadrukkelijk naar voren 
komt in wie we zijn en willen zijn is: SAMEN 
VOORDAAN! 

‘Samen Voordaan’ betekent ook dat het be-
leidsplan van ons allen moet zijn en niet alleen 
iets van een aantal enthousiaste vrijwilligers. 
Kortom: denk en doe mee. Hiervoor organise-
ren we een aantal bijeenkomsten voor 

leden, ouders van leden en nauw betrokkenen 
uit alle geledingen plannen om te praten over 
onze ambities en de input te verwerken tot 
een plan van en voor ons allen. Streven is het 
beleidsplan op de ALV in juni niet alleen vast 
te stellen, maar vooral ook gelijk een start te 
maken met het realiseren van de plannen. 

De bijeenkomsten zijn op woensdag 3 en 10 
april van 19.30 tot 21.00, op zaterdag 13 april 
van 11.30 tot 13.00 uur en van 16.30 tot 18.00 
uur. De laatste is op zondag 14 april van 16.30 
tot 18.00 uur.

Zorg jij ervoor dat het beleidsplan MMHC 
Voordaan wordt wat wij zijn? Samen Voordaan!
Wij nodigen je hiervoor van harte uit. Graag 
je naam, welk team of op welke manier jij 
betrokken bent bij Voordaan en natuurlijk bij 
welke bijeenkomst we jou spreken. 
Opgeven via het volgende e-mail adres: 
samenvoordaan@gmail.com.

mailto:samenvoordaan%40gmail.com?subject=
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Hoe ben je bij Voordaan 
betrokken geraakt?
‘In mijn studententijd ben ik 
begonnen bij Voordaan in 
een damesteam op zondag, 
toen ik de kinderen kreeg 
heb ik gespeeld in het 
dinsdag veterinnenteam.
En toen de kinderen gingen 
hockeyen wilde ik wel een 
steentje bijdragen aan de 
club. Fluiten en coachen vind 
ik persoonlijk een drama…. 
Dusse graag wat administra-
tieve taken voor mij!’

Wat trok je aan om bij Voor-
daan als vrijwilliger aan de 
slag te gaan?
‘De gezelligheid en betrok-
ken zijn bij de club waar 
je kinderen sporten. En er 
moet achter de schermen 
heel wat werk verzet wor-
den om Voordaan draaiende 
te houden.’

Je beheert momenteel de 
ledenadministratie, wat houdt 
dat precies in?
‘Ik houd alle gegevens van 
de leden en vrijwilligers bij in 
LISA, ons ledenadministratie 
systeem. O.a. naam, adres, 
woonplaats en in welk team 
de leden zitten. Opzeggingen 
of aanmeldingen speel ik 
door aan de verschillende 
lijnen. Daarnaast zorg ik voor 
de administratie van de zaal-

hockey teamindelingen rond 
de kerst en de teamindelin-
gen voor en na de grote va-
kantie. De wachtlijsten bij de 
jongste jeugd en jeugd houd 
ik ook bij, de aanmeldingen / 
loting van de benjamins doe 
ik vervolgens samen met 
Cathelijne.’

Wat doe je in het dageliijks 
leven naast je vrijwilligers-
werk op Voordaan (bijv werk, 
hobby’s)?
‘Mijn dagelijkse leven: het 
runnen van een gezin met 
4 kids, daarnaast pianoles 
en sporten. En mijn werk? 
Ik ben zzp-er en houd graag 
iemands crediteuren admi-
nistratie of boekhouding bij 
gedurende een paar uurtjes 
per week. En ik heb nog 
ruimte op dit moment!’

Tot slot, wat kunnen andere 
Voordaners doen om jou bij de 
ledenadministratie te helpen?
‘Waar iedereen mij goed 
mee kan helpen is om zijn 
of haar 06-nummer en 
emailadres door te geven. 
Die staan nog steeds niet 
up to date en volledig in 
LISA. Alleen doorgeven aan 
de coach of aanvoerder is 
niet genoeg. En ook op tijd 
opzeggen is prettig, zodat de 
teamindelingen wat gemak-
kelijker verlopen.’

In deze editie van onze rubriek komt Mechthild 
Brantjes-Verhaag aan het woord over haar werk 
voor de ledenadministratie van Voordaan.

Vinea Zeilscholen organiseert samen met Heren & Dames   I van 
MMHC Voordaan een unieke jeugd-hockeyclinic op 29 maart 
van 13.00 uur tot 16.00 uur. Dit spectaculaire evenement vindt 
plaats op Voordaan en is voor de D t/m F jeugdteams.
Heren & Dames 1 organiseren deze leuke en leerzame clinic. 

Dit is dus dé kans om te scoren bij de keeper van 
Heren 1 of Dames 1 en om ze alles te vragen wat je 
altijd al van ze wilde weten! De Vinea Zeilscholen 

Road Show is ook aanwezig. Dit betekent dat 
je op een leuke manier kunt kennismaken 

met zeilen en windsurfen én dit in een 
zeilsimulator kunt proberen. Ook loopt 
een zeilscholenteam op deze dag rond 
om ervoor te zorgen het een waan-
zinnig leuke dag wordt waarin je veel 
van hockey én zeilen leert!
Zorg dat je er bij bent en 
schrijf je (gratis) in via je 
coach!
Wil je meer weten over Vinea zeil-
scholen? Klik dan hier.

Goede vrijdag: jeugdclinic op Voordaan

jEUgDFEESTEN OP VOORDAAN
Het is weer tijd voor een jeugdfeest op Voor-
daan. Dus jeugd, zet onderstaande data vast in 
je agenda en kom lekker feesten!

23 MAARt C&D feest ‘Cowboys en Indianen’ 
13 ApRIL    A&B feest ‘welcome to Africa’

Bier-tappunten

 Iedereen kent vast de 
houten kolommen in 
het clubhuis aan de 

linker en rechterkant.  
En als je wilt… komt daar 
bier uit! 
Vraag Ruud om de 
tap en teller open te 
zetten en geniet met 
je team van heerlijk 
zelfgetapt bier!

Volg ons op twitter!
@VOORDAAN

http://www.vinea.nl/zeilen-en-windsurfen/zeilenenwindsurfen.aspx?ThemaNr=4 
http://www.twitter.com/voordaan
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VOORDAAN EN RABOBANK:  

SAMEN STERKER
De Rabobank en MMHC Voordaan hebben een nieuw spon-
sorcontract gesloten. De Rabobank heeft zich voor drie 
seizoenen verbonden aan Voordaan.
Voor de ambities die Voordaan heeft voor de toekomst, 
is een goede hoofdsponsor onmisbaar. Onze voorzitter: 
‘Met de Rabobank hebben we een partner die dichtbij onze 
Voordaancultuur staat, betrokken is bij de vereniging en net 
als wij gaat voor toonaangevende prestaties met behoud 
van de ons zo kenmerkende gezelligheid en laagdrempelig-
heid’. Ook de directeur Bedrijven van Rabobank Utrecht is 
enthousiast over de nieuwe samenwerking. ‘We verbinden 
ons graag aan partijen met wie we Utrecht en omgeving 
dynamischer kunnen maken. Voordaan is een mooie plek om 
ons merk onder de aandacht te brengen’, aldus de directeur 
Bedrijven van Rabobank Utrecht. 
Lees hier het hele bericht.

Toen we in het 
voorjaar van 2009, 
inmiddels dus onge-

veer 4 jaar geleden, het nieuwe 
Voordaanshirt introduceerden 
(met blauwe kraag en boorden 
en met de verticale blauwe 
streep) viel het in positieve zin 
op hoe snel heel veel Voorda-
ners de omslag maakten en 
alras in het schitterende of-
ficiele tenue te velde versche-
nen. Slechts een klein deel van 
ons liet de overstap toen nog 
even wachten. In die eerste 
maanden derhalve zeker geen 
slecht resultaat, integendeel.

Inmiddels blijkt echter dat 
het een (klein) deel van de 
Voordaners nog steeds niet 
gelukt is hun tenue dienover-
eenkomstig aan te passen. Nog 
steeds is regelmatig, met name 
bij sommige seniorenteams, 
een gebrek aan eenheid in het 
veld te zien door afwijkende 
shits. OK, ze zijn (of waren 
ooit) wit, maar dat is dan ook 
de enige gelijkenis met het 
officiële shirt. Ook de broeken 
blijken nogal eens zwart, 
donkerblauw of grijs, in plaats 

van het mooie korenblauw (de 
rokken van de dames blijken 
hier de voorschriften vaak 
veel beter te volgen). En tot 
slot de sokken: wat ooit voor 
kanariegeel doorging is door 
de jaren soms verworden tot 
lichtgroen, of allerhande andere 
niet Voordaanse tinten. 

Het moet overigens gezegd: de 
jeugdteams onderscheiden zich 
in dezen goeddeels in positieve 
zin, waarvoor hulde.

En zeg nou zelf: een veld vol 
Voordaners in ons officiële 
tenue is toch een lust voor het 
oog? En het is allereenvoudigst 
dat te realiseren: of u zet de 
wasmachine wat vaker (of 
vooral eerder) aan, of u gaat 
even langs bij Go Sport in Bilt-
hoven of Eyk Sport in Utrecht. 
Zij helpen u er graag mee...

Ik hoop dat we in deze tweede 
seizoenshelft veel Voordaanse 
eenheid op het veld mogen 
zien: “Samen Voordaan”!

Thijs Linssen,
Voorzitter

Via Mijn Voordaan kun je een verslag van je wedstrijd op de site 
plaatsen. Het hoeft natuurlijk niet alleen een verslag te zijn, een 
leuke foto of anekdote kan ook! Profileer je team! Geen inlog 
voor Mijn Voordaan? Mail naar : vrijwilligers@voordaan.nl

Vijftig tinten Voordaan

| 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

wEDSTRIjDVERSLAg OP DE SITE

Worden jullie het nieuwe KNHB Jeugdpanel? Overtuig ons dan 
met filmpjes, foto’s of tekst en stuur je input vòòr 31 maart naar
jeugdpanel@knhb.nl.

http://www.voordaan.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=1294&Volledig=1
mailto:vrijwilligers%40voordaan.nl%20?subject=
mailto:jeugdpanel%40knhb.nl?subject=

