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IBLAASHAL & 
ZAALHOCKEY:
De blaashal is een feit! 

Aankomend zaalseizoen spelen 
we in onze eigen blaashal met 
3 velden. We krijgen daarmee 
de grootste aaneengesloten 
hockeydome van Europa. On-
langs vroeg een echte Utrech-
ter aan mij: “Jullie op Voordaan 
hebben nu toch zo’n koepelt-
sjie” en om in het Utrechts te 
blijven, heb ik geantwoord: “We 
zijn trots; wat dag-ie wat!”
We zijn de blaashalcommis-
sie enorm dankbaar dat zij de 
“bumpy road” tot de blaashal 
hebben afgelegd. Dit succes is 
echter het begin van nieuwe 
inspanningen. Zo moet de 
blaashal worden opgebouwd 
en moet het operationele plan 
nog uitgevoerd worden. Veel 
vrijwilligers zijn nodig. Gelukkig 
hebben zich al veel mensen  
aangemeld om de blaashal de 
komende maanden operatio-
neel te maken. 
Nu de blaashal een feit is en 
we daarmee het zaalhockeysei-
zoen optimaal kunnen facilite-
ren, is tijdens de afgelopen ALV 
de zaalcontributie herzien. Voor 
jeugdleden is deze vastgesteld 
op EUR 100,- (exclusief de 
toeslag van EUR 20,- voor 
topteams die twee keer trai-
nen) en voor senior leden op 
EUR 100,- Daarnaast is er de 

mogelijkheid voor senior leden 
om uitsluitend als trainingslid 
van de blaashal gebruik te 
maken. De contributie voor dit 
lidmaatschap is vastgesteld op 
EUR 70,-.
Wil je zaalhockeyen met je 
team of alleen trainen, meld je 
dan snel aan: zaalhockey@
voordaan.nl. 

2 OPSTARTEN 
VAN HET SEI-
ZOEN

We hebben een mooie 
Welcome back-dag gehad. De 
opzet om de ouders van de 
jongste jeugd direct bij de club 

te betrekken, is geslaagd. De 
hele dag was druk en de sfeer 
was zoals we die graag hebben 
op onze familieclub. 
De eerste dagen na de start 
van de trainingen zijn altijd 
een lakmoesproef. Heeft ieder 
team een trainer en coach? 
We hebben gelukkig voor 
bijna alle teams een volledige 
bezetting weten te realiseren. 
Met het aanstellen van een 
vaste trainer, hoopten we 
ook de laatste gaten te heb-
ben gedicht. De inkt van het 
contract was echter nog niet 
droog of de trainer zag af van 
de werkzaamheden. Dat was 

een domper waardoor enkele 
gezellige breedte-teams het 
zonder trainer moesten stellen. 
Gelukkig hebben we inmiddels 
bijna alle posities weten in te 
vullen. Wederom veel dank aan 
de Technische Staf Voordaan en 
de jeugdcommissie die hier-
voor veel werk hebben verzet. 

3 ACCOMMODATIE 
& HORECA
Helaas heeft het 

complex tijdens de zomerstop 
weer last gehad van vanda-
lisme. Op veld 3 is de mat 
op meerdere plaatsen ernstig 
beschadigd. Waarschijnlijk is er 

BESTE VOORDANERS,
Inmiddels is het seizoen 2019-2020 behoorlijk op weg en naderen we alweer  

het zaalseizoen, met een eigen blaashal! Hierbij een update van de ontwikkelingen  
in het afgelopen kwartaal.
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• 3 november  Super Sunday
• 9 & 10 november  Opbouw blaashal
• 17 november  Duits Schlager festival
• 24 november  Onderling zaalhockey jeugdtoernooi
• 24 november  Afsluiting eerste helft seizoen
• 28 november  ALV
• 30 november   Opening blaashal van 16:00-18:00 uur  

aan de Tweelingen 142 Bilthoven
• 1 december  Toptoernooi zaal voor D1 en H1
• 1 & 3 januari  Nationale Hockeykampen zaalhockey
• 4 januari  Glow in the dark zaalhockey voor jeugd

AGENDA

met brommers op de velden 
gereden en is er bewust stuk-
ken kunstgras verschroeid. 
Zinloos en kostbaar. 
We merken dat ons clubhuis 
inmiddels meer dan 10 jaar 
oud is en intensief wordt 
gebruikt. Het aantal storingen, 
lekkages en uitval is geste-
gen. Gelukkig hebben we de 
oorzaak van de lekkage van het 
dak weten te traceren en is 
dit euvel eindelijk grotendeels 
verholpen. Daarnaast hebben 
we flink geïnvesteerd in de 
noodzakelijke vervanging van 
sommige apparatuur.
Ons clubhuis is krap voor alles 
wat we er willen doen. Eén van 
de oplossingen hiervoor, is de 
modernisering van de keuken. 
Zo kunnen we tegemoetko-
men aan de groeiende vraag 
en alle eisen die doordeweeks 
en in het weekend aan de 
horeca worden gesteld. In onze 
moderne keuken willen we 
ook zoveel mogelijk blik- en 
plasticvrij werken. Daarom is 
geïnvesteerd in een nieuwe, 
stevigere vaatwasmachine. Het 
is mooi om te zien dat veel 
teams al de weg naar Chris, 
onze nieuwe horecamanager, 
en zijn maaltijden weten te 
vinden.   

4 PRINSES MAXI-
MA CENTER
Vorig jaar hebben we 

de niet verkochte tenues van 
de “oude lijn” gedoneerd aan 
Stichting Laureus met het doel 
om als Voordaan maatschap-
pelijke ondersteuning te bieden 
Deze ondersteuning is echter 
incidenteel van aard. Het 
bestuur vindt dat Voordaan zich 
structureel zich zou moeten 

verbinden aan een maatschap-
pelijk doel. Op die manier 
willen we onze leden bewust 
maken van het goede dat 
we op Voordaan hebben en 
meemaken terwijl dit voor veel 
mensen niet mogelijk is. 
Daarom hebben we het 
Prinses Maxima Center bena-

derd om uit te vinden of zij 
geïnteresseerd waren in een 
structurele en duurzame ver-
binding met Voordaan. Hierop 
werd zo positief gereageerd 
dat we diezelfde week een 
kennismakingsgesprek hebben 
gehad. We zagen de synergie 
al snel. Er is een duidelijke link 

en verbinding in bezigheden en 
doelstellingen.
De samenwerking moet nog 
worden uitgewerkt. Onze 
gedachten gaan ernaar uit om 
in het bijzonder het project 
Maximaal bewegen te onder-
steunen. Hierover volgt snel 
meer.   

Tot slot wil ik jullie uitnodi-
gen om aanwezig te zijn bij 
de aankomende ALV op 28 
november. Op de agenda staat 
in ieder geval de goedkeuring 
voor de jaarrekening van het 
seizoen 2018-2019. De stukken 
zullen zoals gebruikelijk 14 
dagen voorafgaand aan de ALV 
ter inzage zijn na inloggen op 
de website (Club/Documen-
ten.)

HUP VOORDAAN

Gijs Sleijffers


