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Beste Voordaners,

et zit er weer op,
seizoen 2017-2018
is een feit. In deze
nieuwsbrief besteden we
uitgebreid aandacht aan onze
kampioenen van dit seizoen.
Daarnaast nog een aantal
laatste mededelingen om het
seizoen goed af te sluiten en
om alvast weer vooruit te
kijken naar september.

Leden hebben inzicht
in hun facturen en de
betaalstatus.

Ook kan een kopie factuur
opgevraagd worden. Hoe doe
je dat?
Log in op de website met
je lidnummer en je wachtwoord. In het menu zie je ‘Mijn
facturen’ staan, hier kun je per
seizoen je facturen raadplegen
en selecteren welke (originele)
facturen per email verstuurd
moeten worden naar je emailadres. De facturen worden
uiteraard gestuurd naar het
emailadres wat geregistreerd is
bij jou op je lidkaart.
(Ook je emailadres kun je zelf
checken en evt. wijzigen na in
ingelogd te zijn.)
Heb je geen inloggegevens?
Stuur een mail naar
vrijwilligers@voordaan.nl

N

H

.

FACTUREN
INZICHTELIJK

AA

De redactie

DAMES UIT

.C.

HEREN UIT

D

HUP VOORDAAN

DAMES THUIS

M.M

Een hele fijne zomer gewenst en
tot in september weer!
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NIEUW VOORDAANSHIRT
Vanaf aankomend seizoen zal het Voordaan-shirt er iets anders uit zien.
Bekijk en lees hier alle details over het nieuwe shirt.

Vrijwilligersdiner

Het is tijd om onze vrijwilligers weer in het zonnetje te zetten! Aanstaande vrijdag 29 juni zijn
alle vrijwilligers van harte uitgenodigd voor het
jaarlijkse diner.
Als het goed is hebben de vrijwilligers per mail een
uitnodiging gekregen. Heb je deze niet ontvangen?
Neem dan contact op met Aafke van Mourik:
vrijwilligers@voordaan.nl.
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VRIJWILLIGER
VAN VOORDAAN
Beste Percy, welkom bij Voordaan
als horecamanager! De Voordaners zullen
veel met jou te maken krijgen,
bijvoorbeeld bij de bar voor een hapje
of drankje. We willen natuurlijk graag
wat meer van je weten.

Allereerst, hoe ben je terecht
gekomen bij Voordaan?
‘Na jarenlang gewerkt te
hebben als eventmanager en
internationale franchise coach,
wilde ik graag iets dichter bij
huis. Mijn bedoeling was in de
eerste instantie iets voor mijzelf te beginnen met het oog
op duurzaamheid en gezondheid. Ondertussen was ik via
LinkedIn in contact gekomen
met independent recruiters
die door de horeca advies
commissie van Voordaan in
het leven was geroepen in de
zoektocht naar een horecamanager voor Voordaan.
Na mijn eerste gesprek met
independent recruiters was
ik erg enthousiast geworden
met het idee dat er meer
is dan alleen bar draaien en
tosti’s bakken op een hockeyclub. Zodoende heb ik mijn
zegje gedaan over wat ik zou
kunnen betekenen voor de
club en wat mijn visie is. Niet
veel later werd ik uitgenodigd
om op gesprek te komen bij
de Horeca Advies Commissie
van Voordaan en heb ik ook
daar de commissie weten te
enthousiasmeren. Na een heel
fijn gesprek ben ik uiteindelijk
uitgenodigd om een kijkje te
nemen op de club tijdens een
Super Sunday en voelde het
meteen goed.’
En wat heeft je doen besluiten
om de functie als horecamanager uit te voeren op Voordaan?
‘De sfeer op de club, de mensen, het gevoel, de vrijheid die
ik krijg, de gedeelde visie, de

afwisseling in werkzaamheden
en natuurlijk de supermooie
ligging.’
Naast het werk achter de bar
zal er vast nog veel meer komen kijken bij ‘horecamanager’.
Kun je kort omschrijven wat
je nog meer doet behalve het
bar-werk?
‘Ik heb onlangs de toiletten
aangepakt, die vind ik heel
belangrijk. Het is pas een
beginnetje. De bar zal worden
aangepakt en eigenlijk het
hele clubhuis. Er komen leuke
dingen in te staan zoals een
tafelvoetbaltafel en mini-kassen waarin we zelf groenten
gaan telen voor de gerechten.
Het assortiment gaat ook
voor een deel veranderen,
zoals maaltijdsalades, warme
gerechten, verse broodjes,
een verse sappenbar en patisserie. Zoveel mogelijk met
het oog op duurzaamheid,
gezondheid en biologisch.’
Tot slot, wat vind jij belangrijk
voor de horeca ‘op Voordaan?
‘Ik vind het belangrijk dat iedereen zich thuis en welkom
voelt, gepaard met lekker
en goed eten. En drinken
uiteraard. Leuke avonden
organiseren voor de hele club
van bingo tot karaoke en van
kookworkshops tot disco. Zolang er animo is, sta ik overal
voor open.’
Bedankt voor het kijkje in jouw
keuken Percy.We wensen je
veel succes en plezier op Voordaan als horecamanager!

Bericht van de
materiaalcommissie

Z

aterdag 23 juni was de materiaalmarkt waar
(bijna alle) materialen weer ingeleverd zijn om
nagekeken, evt. gerepareerd en weer uitgegeven
te worden bij start van het nieuwe seizoen.
Het is fijn te zien dat ouders en teams zorgvuldig met het
materiaal omgegaan zijn. Omdat we nu minder hoeven te
vervangen kunnen we meer investeren in nieuw, ander
materiaal.
Veel dank hiervoor!
We hebben even lekker opgeruimd en alle oude, niet
meer bruikbare keepers-en trainingsmaterialen weggegooid. Dat geeft ruimte in het materiaalhok voor nieuwe
spullen. Voortaan moeten aan het eind van ieder seizoen
de lockers worden leeggehaald en de lockercijfersloten
met ingevuld formulier ingeleverd worden tijdens de
materiaalmarkt.
Bij aanvang van de reguliere trainingen aan het begin van
het seizoen wordt alle materiaal weer uitgegeven. Ook
kunnen de lockers dan weer gehuurd worden door de
teams, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 15,00. De
datum van de materiaalmarkt voor uitgifte wordt nog
bekend gemaakt, check de website en app.
De materiaalcommissie,
Arne Rozendaal, keepersmateriaal
Bob Voermans, trainingsmateriaal
Diederik Berend, lockerverhuur
materiaal@voordaan.nl

Nadat eerder in maart al de zaalkampioenen
gehuldigd waren, hebben we nu onze veldkampioenen in het zonnetje gezet.
Binnen de jeugd waren er drie teams;
JC2, JB5 en JD1.
Bij de senioren werden evenveel damesals herenteams kampioen;
D5, D6, DVA, DVE en HJS1,
HVA, HVL1 en HL1
Alle teams ontvingen van
het bestuur de super
mooie Voordaanmedaille!

Young Umpire Professionals (Yuppen)
Club van Voordaan staat!

S

cheidsrechters: ze zijn
het 3e team op het
veld en zonder hen
geen wedstrijden. En toch is
het vaak moeilijk een scheidsrechtersduo te regelen, men
wil liever niet fluiten of er is te
weinig ervaring bij de ouders.
Gelukkig zijn er bij de jeugd
een aantal spelers die fluiten
heel leuk vinden en zich verder
willen ontwikkelen als scheidsrechter. Dit enthousiasme
stimuleren wij sinds afgelopen
mei door middel van de Yuppen - Young Umpire Professional – Club.
We hebben inmiddels 11 enthousiaste jongens en 1 meisje
uit de B- & C-jeugd die zich
aangesloten hebben. Zij zullen
ook in het nieuwe seizoen
weer de in herkenbare groene
YUPPEN-kleding op zaterdagen op de velden te vinden zijn

en menig wedstrijd fluiten.
De Yuppen worden begeleid
door ervaren scheidsrechters:
soms fluiten ze samen een
wedstrijd, een andere keer
staat de begeleider langs het
veld en bespreekt de wedstrijd met de Yuppen na. Er is
het plan het komend seizoen
ook andere activiteiten aan
te bieden om deze jonge
scheidsrechters nog verder te
ondersteunen, zoals de KNHBscheidsrechtersdagen of een
clinic van een bondsscheidsrechter.
Begeleiders gezocht
De eerste Yuppengroep
hebben we bij elkaar. De
begeleiding op zaterdag is
nog wel een uitdaging. Ben jij
een ervaren scheidsrechter?
En vind je het leuk om deze
jeugdscheidsrechters te helpen
ontwikkelen? Wil jij eraan
bijdragen dat het niveau van de
scheidsrechters op Voordaan
zich blijft ontwikkelen? Stuur
dan een berichtje naar Marieke
van den Toorn:
arbitrage@voordaan.nl.

*De zaalkampioenen
hebben nog een mooie
poster tegoed, deze kan
opgehaald worden in het
clubhuis.

GESLOTEN
Het clubhuis is gesloten vanaf 30 juni, dat betkent dat het
niet toegestaan is om trainen.Voordaan is niet verzekerd
voor calamiteiten buiten openingstijden van het clubhuis.
Ook is er geen mogelijkheid om bij de EHBO-faciliteiten
te komen en om de velden te sproeien. Wij verwachten
van onze leden dat deze regel gerespecteerd wordt.
JEUGDTEAMS Vanaf 13-08 tot 27-08:

Trainingen (uitsluitend van 18.00-19.30 uur) aanvragen bij
Folkert van Wier: wedstrijdsecretaris@voordaan.nl
Oefenwedstrijden op zaterdag aanvragen bij Bart Bernink:
jeugdwedstrijdsecretaris@voordaan.nl
Oefenwedstrijden door de week of op zondag via Folkert
van Wier: wedstrijdsecretaris@voordaan.nl
SENIORENTEAMS Vanaf 13-08 tot 27-08:
Trainingen (uitsluitend vanaf 19.30 uur) hoeven niet aangevraagd te worden bij de wedstrijdsecretaris.
Oefenwedstrijden door de week of op zondag via Folkert
van Wier: wedstrijdsecretaris@voordaan.nl

Gedurende de trainingen en de oefenwedstrijden is het
clubhuis geopend. Jeugdteams moeten zelf zorgen voor
begeleiding.
Vanaf 27-08-2018 starten de reguliere trainingen.
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VELDKAMPIOENEN
GEFELICITEERD!

Nummer 2 - juni 2018

TERUGBLIK
TOPHOCKEY
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Heren 1

a een bewogen seizoen met in de eerste helft veel
wedstrijden net niet gewonnen (7x gelijkspel), is
Heren 1 uiteindelijk 7e in de competitie geworden. Ze
plaatsten zich daarmee voor de play-offs voor de nieuwe promotiepoule voor aankomend seizoen (een nieuwe poule die tussen
de overgangsklasse en hoofdklasse inkomt).
Na 3 zinderende wedstrijden tegen Victoria H1 heeft Voordaan
uiteindelijk via shoot-outs promotie naar de nieuwe poule afgedwongen. Grote klasse!
Felicitaties aan het team, Peter Jonker en zijn staf!

H

Heren 2

2 draait een goed seizoen en stond 2 wedstrijden
voor het einde nog 6 punten achter op de nr 1: KZ.
Promotie naar de reserve hoofdklasse was in het vizier
en de mannen zijn er vol voor gegaan. Op 3 punten hebben ze
helaas toch KZ voor moeten laten. Desalniettemin een fantastisch
resultaat heren. Hup Voordaan!

N

Dames 2

N

Dames 1

a vorig jaar play-offs voor de hoofdklasse te hebben
gespeeld (helaas in 2 wedstrijden ten onder) is een
groot aantal vaste krachten uit het team helaas gestopt
of weggegaan. Daarmee is D1 afgelopen seizoen gestart met een
grotendeels vernieuwd team. Helaas werden de play-offs voor de
promotiepoule net niet gehaald, maar er is hard gewerkt en goed
geknokt met een nieuw team.
Gelukkig lijkt het team grotendeels intact te blijven en blijft Pieter
Bos ook komend seizoen aan het roer. Daarmee ligt er een goede
basis voor komend jaar en hopen we alsnog aan het eind van komend seizoen te promoveren naar de promotiepoule. Wij hebben
vertrouwen in de meiden!

a een rommelig seizoen vorig jaar (met helaas degradatie als resultaat) is dit jaar het team weer aangevuld
en is een nieuwe start gemaakt. Omdat D3 vorig jaar
kampioen is geworden in de 1e klasse, kon D2 dit jaar toch weer
in de OVK starten (dank D3 :-) ).
De nieuwe start met het nieuwe team heeft ertoe geleid dat D2
zich dit jaar handhaaft in de OVK, en kan volgend jaar verder worden gebouwd aan het team. Diederik van Duuren neemt volgend
jaar het stokje van Wim als coach over om te proberen D2 naar
een nog hoger plan te brengen. Samen met de nieuwe Ctop-cie
dames (Anna en Annemiek) zal de aansluiting tussen MA1, D2 en
D1 verder vorm gaan krijgen.

Dank vooral ook aan Wim Dijkstra die aan de start van dit seizoen nogmaals verantwoordelijk heeft gevoeld om D2 dit jaar op
de rit te houden. Top!

PRIVACYBELEID VAN VOORDAAN (AVG)
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