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ISEIZOEN 2017 - 2018
Het afgelopen seizoen heeft wat mij betreft in het teken gestaan 
van reflecteren, herijken en veranderen. Op vele vlakken is Voordaan 

gewijzigd of aangepast en dus veranderd. De grootst zichtbare wijziging is 
ongetwijfeld het vertrek van Ruud geweest en de komst van Percy. Het 
vertrek van Ruud is zo’n moment van reflectie dat dan moet worden 
omgezet in herijken en veranderen. Ik leg dit uit: Ruud is meer dan 12 jaar 
geleden gestart bij Voordaan dat toen nog minder leden kende. In de loop 
der jaren is echter de club gegroeid naar +/-1.900 leden. Dit betekent 
niet alleen dat de werkzaamheden van Ruud waren toegenomen, maar 
zelfs structureel waren gewijzigd. Bovendien waren de werkzaamheden 
veranderd van een meer familiaire betrekking naar een meer professionele 
betrekking.
Als deze constateringen worden gedaan, moet dus “de functie van Ruud” 
worden herijkt en aangepast. Daar was het bestuur zich al wel van bewust 
en mee bezig, maar werd ineens zeer actueel. Wat voor vereniging zijn we 
eigenlijk nu? Hoe moet een dergelijke vereniging worden geleid? Wat voor 
persoon hoort bij een dergelijke vereniging om de horeca te leiden? Etc. 
etc.    
Dit is één voorbeeld, maar geldt vereniging breed. Zijn de functiepro-
fielen van alle vrijwilligers nog wel actueel en toepasselijk op de huidige 
omvang van de vereniging en voldoet de structuur van de organisatie aan 
de huidige maatschappelijke eisen en wensen? En bovenal, hoe blijven wij 
ondertussen Voordaan!

2 INKIJK AANKOMEND SEIZOEN:
Aankomend seizoen zal bestuurlijk in het teken staan van 
herijking van de visie en strategie alsmede de aanpassing en 

reorganisatie van de vereniging. Hiervoor is een visie geschreven 2020. Dit 
wordt het startpunt. 
Daarnaast zal de samenwerking met de verschillende sportverenigingen 
in de omgeving nadrukkelijker worden opgezocht. Het is in mijn visie 
onontbeerlijk om meer samen te werken met de omliggende sportvereni-
gingen. Het delen van kennis en samen optrekken in verschillende kwesties 
is steeds meer een noodzaak. Een goede verstandhouding met deze 
verenigingen is dan ook zeer wenselijk. 
De laatste tijd is er regelmatig contact geweest met omliggende sportver-
enigingen, al dan niet op initiatief van de Biltse Sport Federatie (BSF). De 
meest aansprekende samenwerking betreft die met de korfbalvereniging 
NOVA voor het plaatsen van de blaashal. Maar daarnaast is er contact 
met SCHC om te bezien of we samen inkoopvoordeel kunnen behalen. 
(overigens heeft SCHC de kunstgrasmatten voor de miniveldjes 5 en 6 
aan Voordaan geschonken). Met Kampong is er informeel contact op het 
gebied van tophockey. 

Daar komt nu het volgende bij: ik ben benaderd door Kampong of 
Voordaan mogelijk G-/LG hockey op Kampong mede zou kunnen onder-
steunen. Dat vinden wij als bestuur een taak die wij als Voordaan hebben 
en wensen dus graag Kampong hierbij te ondersteunen. Vanuit Kampong 
heb ik een functiebeschrijving ontvangen voor een hoofdtrainer G-/
LG Hockey. Mocht je je voor deze geweldige sporters willen inspannen, 
neem dan contact met mij op (voorzitter@voordaan.nl). Ik zal 
dan de functieprofielen en contactgegevens van G-/LG hockey Kampong 
doorzenden.
Daarnaast heeft Voordaan nog de nodige vrijwilligers nodig. Bijgevoegd 
is een lijst van openstaande vrijwilligersfuncties. Neem deze door en laat 
aan Aafke van Mourik via vrijwilligers@voordaan.nl weten 
welke functie passend bij jou is! De vereniging en het hockeyplezier wordt 
verzorgd door alle vrijwilligers. Doe dus mee!

3 1 SEPTEMBER: CASHLESS, WELCOME BACK 
BORREL EN BALV:
Per 1 september is Voordaan cashless. Dit betekent dat er vanaf 

die datum niet meer betaald kan worden met contant geld, maar enkel via 
PIN. Er zijn meerdere redenen dat het bestuur hiertoe heeft besloten. De 
voornaamste reden is in ieder geval de veiligheid van ons personeel. 
Rabobank zal aankomende Welcome Back Borrel aanwezig zijn met een 
stand, waarbij u een rekening met pinpas kunt openen voor uw kind, 
mocht uw kind niet beschikken over een betaalpas.  

BESTE VOORDANERS,
Alweer mijn derde kwartaalbericht. De tijd vliegt voorbij. Afgelopen weken is Voordaan 
“in rust” geweest, echter achter de schermen is er druk gewerkt aan het nieuwe seizoen. 
In dit bericht een terugblik op het vorige seizoen en –volgend daarop- een inkijk naar 
aankomend seizoen.
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Op 1 september a.s. is er tevens een Bijzondere Algemene Ledenvergade-
ring. Deze vergadering is een uitvloeisel van Algemene Ledenvergadering 
in juni. Toen werd geconstateerd dat er nog enkele zaken in het Huishou-
delijk Reglement aangepast dienden te worden en de procedure voor de 
wijzigingen niet correct was doorlopen. Deze punten zijn nu aangepast 
en de procedure is correct toegepast. Daarnaast is de visie 2020 van het 
bestuur gereed en mochten daarover opmerkingen of vragen zijn, dan 
kunt u dat tijdens de vergadering doen. Beide documenten zijn in te zien 
via de website via de LISA inlog (onder tab: documenten). Het zal de 
vergadering goed doen als u die stukken al heeft gelezen voorafgaand aan 
de vergadering.  
Op de agenda staat verder het principe besluit voor de aanschaf van de 
blaashal en de aanpassing van de eerste lijnbijdrage. Ik hoop dat deze agen-
dapunten voldoende interessant zijn om zaterdag 1 september om 14.00 
uur aanwezig te zijn in het clubhuis.
Na deze vergadering (+/- 15.00) zal de Welcome Back Borrel starten. De 
evenementen commissie heeft een geweldig programma in elkaar gezet 
(start vanaf 09.00 uur voor jeugd, zie website). Om 16.00 uur zal het 
nieuwe seizoen worden geopend met het hijsen van de vlag in de nieuwe 
vlaggenmast, waarna ik graag met jullie het glas hef op het nieuwe seizoen. 
Daarna is de presentatie van H1 en D1 die aansluitend voor de jeugd een 
clinic zullen verzorgen. Opgeven voor de clinic kan via:  
clinicvoordaan@gmail.com.   

4KLEDING EN SPONSORING
Aan het begin van het seizoen wordt gebruikelijk een nieuw 
tenue en trainingskleding aangeschaft. Doordat we een nieuw 

tenue hebben ontwikkeld zien we de aanvraag van kleding substantieel 
toenemen. Veelal weet een team een sponsor te strikken. Anticiperend 
hierop heeft de sponsorcommissie een nieuw sponsorbeleid geformuleerd 
dat is goedgekeurd door het bestuur en dus ook nu van kracht is. Het 
beleid is terug te vinden op de website. Enkele punten licht ik hieruit:

•  Het nieuwe beleid ziet erop om sponsoring eenvoudiger en toeganke-
lijker te maken. 

•  Het logo van Voordaan is eigendom van de vereniging. Het logo is 
gedeponeerd en beschermd.

•  Het logo van Voordaan heeft de vereniging in exclusieve bruikleen ge-
geven aan ClubColors, voor zolang de overeenkomst met ClubColors 
loopt.

•  ClubColors heeft haar assortiment Voordaan (trainings)kleding enorm 
uitgebreid. De collectie is te vinden op de website van ClubColors 
(www.clubcolors.nl). 

•  Dit betekent dat geen enkele andere leverancier kleding mag verkopen 
aan leden waarop het logo van Voordaan is of wordt bedrukt of enige 
andere wijze wordt gebezigd (zie hiervoor het Huishoudelijk Regele-
ment).

•  Neem contact op met de sponsorcommissie als je een team wilt 
sponsoren of een sponsor hebt gevonden. Dit kan via sponsor@
voordaan.nl 

5ACCOMMODATIE:
Het clubhuis is alweer meer dan 10 jaar oud. Het heeft dus weer 
het nodige onderhoud nodig. Er is al gestart met het verven van 

de buitenkant. Er is nog veel te doen. Daarbij blijft onderhoud van het 
gehele terrein aandacht vragen. Binnenkort gaan we met enthousiaste 
klussers aan de gang, daarover komt een oproep naar jullie via de website, 
Voordaanapp, Facebook en Instagram (onze reguliere communicatiekana-
len). Help mee om het eigendom in stand te houden   De accommodatie 
is van de vereniging, dus ook van jou!.
Rest mij jullie een geweldig seizoen 2018 – 2019 toe te wensen. Laten we 
1 september hier het glas op heffen!  

Gijs Sleijffers

• binnenkort : Klusdag Voordaan

• 29 augustus: Bestuursvergadering

• 1 september: Welcome back borrel

• 8 september: Start competitie

• 7 oktober:  Super Sunday

AGENDA
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