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IACCOMMODATIE
Gedurende de winterstop is er weer veel energie gestoken in het 
in stand houden van de accommodatie. Voor de Kerst heeft het 

bestuur (en Marco) het gehele clubhuis opgeruimd en meer dan één volle 
container aan troep weggegooid. De verzameldrang binnen Voordaan is 
groot, dit is immers alweer de tweede container en een derde container 
zal dit jaar nog volgen.
Daarnaast is er een stoep aangelegd langs veld 3 en is de vloer in het 
clubhuis geschuurd en gelakt. De accommodatie ligt er weer goed bij, met 
dank aan Marco en Auke. Thans zijn we nog bezig om de kleedkamers 
weer op orde te krijgen. De accommodatie is dan weer volledig gereed 
voor de tweede helft van dit seizoen.
Dit brengt mij op zeer storend gedrag. Het aantal peuken dat op de grond 
wordt uitgetrapt en daar achtergelaten door rokende leden blijft een zeer 
grote doorn in het oog. Het is onbegrijpelijk dat leden de accommodatie 
op deze wijze vervuilen. Uiteindelijk is het Marco die deze troep kan op-
ruimen! Indien dit gedrag niet wijzigt, resteert mij enkel nog de maatregel 
om Voordaan geheel rookvrij te maken. Het bestuur is geenszins van plan 
paternalistisch om te gaan met het rookbeleid, maar het vervuilen van de 
accommodatie is zeer storend. 

2ZAALHOCKEY
De zaalhockeycompetitie zit erop. Voordaan heeft meerdere 
kampioenen dit seizoen. Ik feliciteer MB12, MB3 MB5, MC1, JB2, 

JB3, HJ1 en HVA met het behalen van het kampioenschap. Hulde! 
Ondertussen is de blaashalcommissie vol bezig met de vergunning om 
aankomend jaar een eigen blaashal te kunnen realiseren. De voorberei-
dingen voor aankomend seizoen zijn dus alweer vol aan de gang. In het 
aankomende kwartaalbericht hoop ik meer duidelijkheid te kunnen geven 
over aankomend zaalhockeyseizoen.

3OMGEVING
Zoals al eerder gemeld, zijn wij in gesprek met de Gemeente de 
Bilt en de buurt om de verkeersoverlast, met name op zater-

dagochtend, te kunnen verminderen. Een eenvoudige wijze om hieraan 
een bijdrage te leveren is door de auto thuis te laten en op de fiets te 
komen. Dat is een kleine moeite en zorgt dat de Lindenlaan niet verstopt 
raakt. Met de Gemeente zijn we in overleg om de omgeving van Voordaan 
fietsvriendelijk te maken. Al met al is het echter zo dat er nog (veel) te 
weinig naar  Voordaan wordt gefietst. Mijn oproep om te komen fietsen is 
dus ook niet beperkt tot zaterdag, maar op alle dagen. Als bestuur zijn wij 
bezig om te bezien hoe we middels positieve motivatie naar een 100% 
score van fietsende leden kunnen komen. 
Mocht het onoverkomelijk zijn dat de weg naar Voordaan niet fietsend 
kan worden afgelegd, hetgeen ik mij nauwelijks kan voorstellen, rij dan niet 
harder dan 30 km per uur! De grootste irritatie –begrijpelijk- binnen de 
buurt is veruit de snelheid waarmee door de straat wordt gereden. Houd 
rekening met de buurt! 

4ALGEMEEN
Helaas moet ik aankondigen dat Percy zijn ontslag heeft aange-
boden. Per 1 april is Percy niet meer werkzaam in het clubhuis. 

Dit betekent dat wij zeer drukdoende zijn om een nieuwe horeca mana-
ger te zoeken. Mocht je hierover ideeën hebben, vernemen wij dat graag 
via voorzitter@voordaan.nl. 
• Binnen het bestuur zijn enkele taken verschoven. Belangrijkste wijziging is 

de vorming van een extra bestuurslid die enkel belast is met tophockey.  
Ik kom hier in een volgend 
bericht nader op terug.

• Traditioneel wordt het bijzon-
dere leden diner in februari 
gehouden. Het was weer een 
zeer geslaagde avond waarin 
vele mooie herinneringen 
werden gedeeld. Het is zeer 
belangrijk een schare oud-
leden te hebben die zich op 
verschillende vlakken en porte-
feuilles inzetten. Hun kennis en 
ervaring is van enorme waarde 
voor de vereniging.

• Er is besloten om de uiterste opzegdatum weer terug te brengen naar 
1 mei (voor tweede jaars A-jeugd zal een dispensatieregeling komen 
die op de site wordt gepubliceerd). Reden hiervoor is de enorme druk 
die op de elftallencommissie komt om op tijd alle teams ingedeeld te 
krijgen. Het verzetten van de datum was overigens niet meer dan een 
experiment. We hebben dus moeten constateren dat dit experiment 
niet voldoende werkbaar was voor de verschillende commissies.  

•  Het Familiehockeytoernooi gaat dit jaar door! De commissie is al druk 
bezig met de organisatie. Thans staat de datum gepland op 6 juli. Houd 
de datum dus geblokkeerd voor dit gezellige toernooi!

Een relatief kort kwartaalbericht. Ik werd erop gewezen om de inhoud 
toch iets te beperken. Het bestuur wenst iedereen veen hockeyplezier 
tijdens de tweede helft van dit seizoen. Maak er een sportief en gezellige 
tijd van!

HUP VOORDAAN
Gijs Sleijffers

BESTE VOORDANERS,
Met enige vertraging door enkele verplichtingen in Oeteldonk, hierbij het vijfde  

kwartaalbericht. De winterstop, zoals de periode van december tot maart door veldhockey-
ers wordt aangeduid, is bijna afgelopen. Inmiddels is het clubhuis uit de winterslaap ont-

waakt. In deze periode is er veel gedaan om de tweede helft weer fris van start kan.   

• 9 & 10 maart  Start competitie/ Welcome Back borrel
• 11 maart Bestuursvergadering
• 14 april  Super Sunday
• 19 mei  Ultra Sunday
• Mei   ALV
• 6 juli  Familiehockeytoernooi

AGENDA
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