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INIEUWE SEIZOEN
Op 1 september hebben we het nieuwe competitiejaar geopend 
door de Biltse vlag te hijsen samen met de directeur sportzaken van 

gemeente De Bilt, de heer Simon Ott. Een zeer geslaagde middag “onder 
mekaar” met een leuke presentatie van H1 en D1 en tevens een zeer 
enthousiast bezochte clinic. Daarnaast is de “nieuwe” vlaggenmast in gebruik 
genomen. Rob Koopmans enorm bedankt voor deze mooie geste alsmede 
de vlag en wimpel!

Als bestuur zijn wij medio april 2018 begonnen met de voorberei-
dingen voor het huidige competitiejaar. Hier komt heel veel bij kijken, 
met name de invulling van alle trainers en vrijwilligers en daarnaast de 
samenstelling van de teams. Het eerste weekend is vervolgens “het 
examen”, hebben inderdaad alle teams een coach, trainer, manager etc. 
en zijn daadwerkelijk alle leden (in het bijzonder de jeugdleden) allemaal 
juist geplaatst. Dit is een enorme operatie waar nu eenmaal, gezien de 
complexiteit, enkele gaten vallen. 

Volgens mij is de start goed verlopen en hebben de verbeteringen die 
we hebben doorgevoerd met betrekking tot het indelen van de trainers 
hun vruchten afgeworpen. Op dit ogenblik zijn wij nog op zoek naar een 
trainer voor JB4 en 5, JC4, MC2, JC2. Deze enthousiaste teams worden nu 
door verschillende invallers getraind en zou fijn zijn als zij een vaste trainer 
krijgt. Heb je interesse, geef je op bij onze Technisch Manager Jeugd (Danny 
Post) via tmj@voordaan.nl. Wij zijn samen met de TSV druk bezig 
om z.s.m. met een goede oplossing te komen.

Daarnaast was het spannend hoe de nieuwe teamindelingen o.a. in de 
D-lijn (Volgens het principe van “actief samenstellen”) en hun compe-
titiestart zou verlopen. Toch zijn er ook dit jaar weer leerpunten voor 
het teamsamenstellingsproces die wij komende periode gaan evalueren. 
Momenteel wordt de nieuwe jeugdopleiding verder vormgegeven en 
wordt er hard gewerkt om dit verder te implementeren. Waaronder het 
implementeren van een eigen Voordaan hockeyfilosofie waarbij het spelers 
zelfstandig keuzes laten maken centraal staat. Het is fantastisch om dit alles 
te ervaren langs de lijnen.. Namens het bestuur wil ik hierbij (nogmaals) 

het voltallige Dagelijks Bestuur Jeugd, TSV/TCT, scouts, lijncoördinatoren en 
iedereen die  betrokken is geweest bedanken voor hun inzet!

Is eenmaal het seizoen enigszins op gang dan start de volgende 
“militaire operatie” namelijk de inning van de contributie. De voorberei-
dingen om tot een soepele incassorun te kunnen komen zijn ook stevig. 
Allereerst zijn er nogal wat contributievormen en wordt ten aanzien van 
alle leden nagegaan of ze juist in het systeem staan. Uiteraard volgen dan 
de incasso en alle herinneringen nog. Dames van de contributiecommissie 
(Margaret, Inga en Mechthild) enorm bedankt voor alle inspanningen!!

2 ZAALHOCKEY
Er is in de afgelopen kwartaalberichten meermaals gecommuni-
ceerd over de aanschaf van een blaashal door Voordaan. Deze be-

slissing is tevens door de laatste Algemene Leden Vergadering aangenomen. 
Echter is besloten deze hal niet voor aankomend seizoen aan te schaffen. 
Graag leg ik dit nader uit.

Na afloop van het zaalhockeyseizoen 2016/2017 is de blaashalcom-
missie opgericht. Deze commissie heeft zich afgelopen 1,5 jaar ingezet 
om een de mogelijkheden voor de aanschaf en plaatsing van een blaashal 
te inventariseren, aangezien het aantal zalen die beschikbaar zijn voor 
Voordaan om te huren jaarlijks afneemt terwijl anderzijds de vraag naar 
zaalhockey toeneemt. Ofwel, er is een duidelijke behoefte aan een alter-
natief voor de zaalhuur in de huidige vorm. Het aanschaffen van een eigen 
blaashal is dan een voor de hand liggend alternatief. 

De financiële kant met betrekking tot de aanschaf van een blaashal 
is niet heel spannend, al gauw bleek dat een dergelijke investering lonend 
is. De plaatsing van de hal was beduidend uitdagender. Aanvankelijk was 
het plan om de hal op ons eigen park te plaatsen. Er zijn verschillende 
varianten onderzocht. Met deze plannen onder de arm heeft de commis-
sie de buurt uitgenodigd om hen in kennis te stellen van het voornemen 
om een blaashal aan te schaffen en te plaatsen op veld 5 of veld 3. Over 
de uitkomst van deze bijeenkomst ben ik in mijn tweede kwartaalbericht 
ingegaan, in ieder geval was de uitkomst van de bijeenkomst voor het 
bestuur aanleiding om naar een alternatieve locatie te gaan kijken en de 
mogelijkheid van plaatsing van de hal op Voordaan op te schorten. 

Deze alternatieve locatie werd gevonden bij de korfbalvereniging 
NOVA. Zowel de ligging van NOVA (niet ver van Voordaan) als de 
mogelijkheden (een korfbalveld heeft exact dezelfde afmetingen als een 
zaalhockeyveld) maken NOVA als een zeer goed alternatief. De commis-
sie is met NOVA in overleg getreden, waardoor er een vriendschappelijk 
contact is ontstaan. Zo heb ik nog een presentatie gegeven over Voordaan 
tijdens de ALV van NOVA, waarin een samenwerking met Voordaan ter 
besluit voorlag. Na (unanieme) goedkeuring van de ALV van NOVA zijn 
wij (de commissie) vervolgens gezamenlijk een traject ingegaan om te 
kijken welke mogelijkheden er waren. Dit leidde tot een gezamenlijke 
vergunningsaanvraag voor de plaatsing van de hal en een gezamenlijke 
presentatie aan de buurt van NOVA.

BESTE VOORDANERS,
Hierbij het vierde kwartaalbericht, hetgeen betekent dat alweer een jaar van mijn  
voorzitterschap erop zit. Een redelijk bewogen jaar waarin veel is gebeurd. De competitie 
is in volle gang en we naderen het zaalseizoen. Genoeg dus om te melden. 

mailto:tmj%40voordaan.nl?subject=
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• 20 november  Bestuursvergadering 

• 21 november ALV

• 23 november Heren 1-sponsordiner

• 6 januari Nieuwjaarsborrel

• 7 – 26 januari  Clubhuis gesloten vanwege behandeling vloer

• 1 februari Bijzondere ledendiner

AGENDA

Ondertussen kondigde de overheid een wetswijzing aan met betrek-
king tot de BTW-teruggave van investeringen bij (sport)verenigingen. Deze 
wijziging is inmiddels aangenomen en treedt per 1 januari 2020 in werking, 
terwijl de hal in 2019 zou worden aangeschaft. Deze maatregel heeft de 
nodige impact op de structuur van de aanschaf. Daarbij kwam dat de tijd 
in ons nadeel begon te werken. Doordat we van plan (lees locatie) moes-
ten veranderen liepen we achter op schema, terwijl de hal wel panklaar 
in november voor opbouw ter beschikking moet liggen. Dit betekent dat 
de hal al medio augustus besteld moest worden. Op dat ogenblik hadden 
we het dossier nog niet geheel compleet (financiering, vergunning e.d.), 
waardoor het bestuur niet anders kon dan de aanschaf uit te stellen. 

Is dit afstel van de blaashal? Nee, integendeel! De blaashalcommissie 
heeft het gehele traject dit jaar nagenoeg doorlopen en zal begin volgend 
jaar de subsidie aanvraag indienen om ervoor te zorgen dat in het vol-
gende zaalhockeyseizoen Voordaan in haar eigen hal speelt! 

Wat nu? Helaas zijn we dus weer teruggeworpen tot het huren van 
zaalruimte, welke ruimte wederom beperkter dan vorig jaar beschikbaar 
is. Hierdoor hebben we moeten besluiten om geen gecombineerde teams 
meer te kunnen faciliteren. Dit betekent dat enkel gehele veldteams als 
zaalteams kunnen inschrijven voor zaalhockey. Omdat wij ons realiseren 
dat er dus minder wedstrijden kunnen worden gespeeld, is de zaalcontri-
butie voor de (E-A) jeugd verlaagd tot EUR 80,- voor dit jaar,-- voor de 
prestatieteams (ABC) blijft de contributie EUR 100,- voor dit jaar.

3MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID:
Vanuit de overheid, sportbonden en sponsoren worden (sport)
verenigingen steeds vaker en nadrukkelijker gewezen op hun maat-

schappelijke rol en de maatschappelijke bijdrage die vanuit de verenigingen 
geleverd kan worden. Ook wij als Voordaan worden door de KNHB en onze 
(hoofd)sponsoren (Rabobank en RSM) daarop aangesproken en bewogen 
om daarover na te denken en invulling aan te geven.

 Gezien de ligging en het verzorgingsgebied van Voordaan zijn ver-
schillende activiteiten niet logisch. Het heeft weinig zin om aan asielzoekers 
op Voordaan sportactiviteiten aan te bieden. Anderzijds kunnen wij wel 
dit soort activiteiten bij andere verenigingen mede ondersteunen. Vandaar 
dat ik in mijn vorige bericht gewezen heb op de vacature van hoofdtrainer 
LG/G-Hockey bij Kampong. 

Sporadisch worden er nog acties ondernomen, zoals inzet van MD2 
voor Kika afgelopen jaar, de inzameling van kleding 3 jaar geleden voor 
Ghana en laatst de aandacht voor de week van de pleegzorg. Er is echter 
geen structurele lijn in het ondersteunen van een goed doel, terwijl 
Voordaan dat – mijns inziens- gezien haar positie en mogelijkheden wel 
aan haar stand verplicht is. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een 
goed doel dat passend is bij Voordaan. Een dergelijke stichting hebben 

wij gevonden en daar zijn we nu mee bezig om te bezien 
of we voor een langere termijn en structureel ons hieraan 
kunnen binden. Het betreft Stichting Laureus Foundation. 
Hieronder tref je kort de activiteiten van Laureus aan (zie 
ook: www.laureus.nl)   

Stichting Laureus Foundation the Netherlands wil de kracht van sport 
aanwenden om maatschappelijke problemen aan te pakken. Laureus Ne-
derland ondersteunt projecten waarbij sport wordt ingezet als instrument  
voor het teweeg brengen van maatschappelijke veranderingen. Deze pro-
jecten spitsen zich toe op jeugd, voornamelijk op het gebied van jongeren 
met een handicap, jongeren in achterstandswijken, en integratie. 

Ik verwacht dat met de start van de tweede helft van het seizoen 
dat we de campagne kunnen starten. Laureus heeft met name behoefte 
aan sportkleding en sticks. Koop dus het nieuwe tenue van Voordaan en 
schenk je oude tenue (en stick, schoenen en trainingspak) aan Laureus!! 
Via de website en andere communicatiekanalen zal de start van de cam-
pagne worden aangekondigd.  

4 ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
Aankomende woensdag 21 november om 20.00 uur is er weer 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Wederom doe ik de 

oproep om hierbij aanwezig te zijn!  Op de agenda staat de goedkeuring 
van de jaarrekening en het aftreden van Pieter Janse en aantreden van 
Pike Fabriek als bestuurslid jeugd. Aangezien niet iedereen aanwezig zal 
kunnen zijn bij de ALV wil ik dan ook via deze weg Pieter bedanken voor 
zijn enorme inzet voor de jeugd. Daarnaast loopt de termijn van Frits van 
Lingen af. Frits heeft zich weer beschikbaar gesteld en wij gaan graag in zijn 
aanbod mee.   

5 ACCOMMODATIE, KERSTDINERS, FIETSPLAN 
EN NIEUWJAARSRECEPTIE
Het clubhuis is niet toegankelijk van 7 januari tot en met 27 januari. 

Deze periode wordt gebruikt om de vloer opnieuw te schuren en te lakken. 
Tijdens de zomersluiting is deze behandeling niet goed gegaan. Vanaf 3 de-
cember tot en met 21 december zal het clubhuis enkel worden opengesteld 
voor aangevraagde kerstdiners. Wil je dus met je team of meerdere teams 
gezamenlijk een kerstdiner houden in het clubhuis, dan is dat mogelijk. Meld 
je aan bij horeca@voordaan.nl 

Om je auto te kunnen parkeren bij Voordaan op een gemiddelde za-
terdagmorgen of zondag is bijna niet te doen. Ook de wijk rondom Voor-
daan ervaart hiervan de nodige overlast. Zoals veel zoekend autoverkeer, 
of overhaaste ouders op zoek naar de laatste dichtbij zijnde parkeerplek. 
Voor dit parkeer- en bereikbaarheidsprobleem gaat Voordaan gezamenlijk 
met het bewonerscomité en de gemeente De Bilt op zoek naar oplos-
singen. Het gaat daarbij om zowel korte termijn maatregelen die de ergste 
problematiek oplost, als ook de meer structurelere oplossingen.

Een groot deel van het probleem kan worden opgelost als alle leden 
van Voordaan voortaan op de fiets naar de club komen. Om dit te berei-
ken zijn we op zoek naar ideeën die het fietsgebruik van de eigen leden 
meer stimuleren. Graag horen we dan ook van jullie welke maatregelen 
ertoe leiden om vaker (of altijd!) op de fiets naar Voordaan te komen.

Al jullie ideeën zijn welkom, zowel hele concrete maatregelen die we 
morgen al kunnen realiseren als maatregelen die meer een lange termijn 
horizon hebben. Je kunt je ideeën mailen naar : voorzitter@voor-
daan.nl. Op 6 januari vanaf 16.00 zal de nieuwjaarsreceptie worden 
gehouden. Zet deze datum alvast in je agenda. Binnenkort hierover meer.

Gijs Sleijffers
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mailto:horeca%40voordaan.nl?subject=
mailto:voorzitter%40voordaan.nl?subject=
mailto:voorzitter%40voordaan.nl?subject=

