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 1 ACCOMMODATIE & HORECA
Via verschillende kanalen zijn wij met veel 
spoed op zoek gegaan naar een nieuwe 

horecamanager. Uiteindelijk zijn we de nieuwe 
horecamanager middels het eigen Voordaan 
netwerk tegengekomen (dank Erik!!) En wie is 
dan die nieuwe horecamanager? Dat is Chris 

Meijer Zu Schlochtern en komt 
uit Holten. Chris heeft een 
hele carrière achter de rug en 
alweer vele jaren actief in de 

horeca. Daarnaast heeft hij een 
hockey achtergrond en is (dus) goed bekend met 
het verenigingsleven. Wij hebben enorm leuke 
kennismakingsgesprekken met Chris gehad en 
zijn verheugd dat Chris deze “klus” wil aangaan. 
Het weekend van 13 en 14 april heeft Chris al 
meegedraaid, waaronder de zondag onder de 
bezielende leiding van “onze Ruud” die voor deze 
gelegenheid een dag vrij heeft genomen van 
zijn huidige werk. Chris heeft al kunnen ervaren 
dat van de horecamanager op Voordaan veel 
improvisatiekunst wordt verwacht.  Wij hebben er 
alle vertrouwen in dat Chris een vast onder-
deel wordt van Voordaan. Geef hem een warm 
welkom! Nu Chris per 1 mei is gestart zullen 
ook vanaf die datum de horeca activiteiten weer 
worden opgeschaald. Nader bericht volgt. 

2 BLAASHAL
Met groot genoegen kan ik melden 
dat een grote stap is gezet naar een 

“eigen blaashal op NOVA”. Een grote hobbel is 
genomen en de verdere voorbereidingen worden 
nu ondernomen om de blaashal actief te hebben 
aankomend zaalseizoen. Dit houdt onder andere 
in een operationeel plan voor het op- en afbou-
wen van de hal alsook de voorbereidingen voor 

het overnemen van het clubhuis van NOVA en 
alle bij komende zaken zoals een veiligheidsplan 
e.d. Hierbij kunnen we alle hulp gebruiken. Wij
komen hierop terug.

 3STICHTING LAUREUS / KIKA
Zoals al in een eerder kwartaalbericht 
is aangekondigd hebben wij een vorm 

van samenwerking gezocht met Stichting Laureus 
en dan in het bijzonder het project “jij bepaalt 
wie je bent”. Afgelopen 21 maart hebben wij de 
overgebleven oude kledingstukken van de vorige 
lijn overgedragen aan Laureus. Wij hebben hieraan 
een klein formeel moment van gemaakt, zie foto. 
Inmiddels hebben wij een leuk bedankbericht 
ontvangen van Laureus. 
Daarnaast wordt er gekeken om via shirtspon-
soring een andere stichting onder de aandacht 
te brengen (bijvoorbeeld KiKa zoals al eerder 
is gedaan). Mocht je hier ideeën over hebben 
of suggesties, dan vernemen wij die graag via 
sponsor@voordaan.nl 

4ALGEMEEN
 Helaas zijn de laatste tijd enkele loc-
kers opengebroken en is de inhoud van 

de locker vervolgens  “verdwenen”. Daarnaast zijn 
er een hele partij paracetamol strips en verschil-
lende pleisters/bandages die waren gedoneerd/
gesponsord door Apotheek Maartsensdijk (Els 
Coyajee) “verdwenen” uit de keuken. Het meest 
wringt het gevoel dat deze “verdwijning” niet 
door externen is georganiseerd. Let dus op en 
sluit je locker goed af.

• Aankomende 5 juni is er weer ALV. Vooralsnog
staan er geen grote besluiten op de agenda. 
De benodigde besluiten voor de blaashal
zijn al in eerdere

ALV’s goedgekeurd. Nu ik dit schrijf is er nog 
geen absolute duidelijkheid over de hoogte van 
de contributies. De veldcontributie zou mogelijk 
verhoogd moeten worden als gevolg van inves-
teringen die in de jeugd zijn gedaan en door de 
BTW verhoging. Ten aanzien van de zaalcontri-
butie wordt nu alles doorberekend. Het bestuur 
tracht de contributie gelijk te houden, maar wenst 
ook zorg te dragen voor een sluitende begroting. 
Een en ander zal zich in de mei maand verder 
uitkristalliseren. Graag nodig ik jullie allemaal uit 
voor de vergadering. De agenda (met onderlig-
gende stukken) zullen twee weken van tevoren 
op de site worden gepubliceerd.   

• H1 en D1 kunnen uw steun van harte
gebruiken. D1 is een indrukwekkende inhaalrace
gestart en vecht nu om de tweede plaats in de
Overgangsklasse die recht geeft om te strijden
voor een plek om de play- in te spelen (de beste
nummers 2 in de overgangsklasse moeten in
onderling duel uitmaken wie play-in mag spelen). 
H1 heeft –terwijl ik dit schrijf- 19 punten en heb-
ben echt nog wel enkele punten nodig om niet
rechtstreeks te degraderen dan wel play-outs te
voorkomen. Beide teams spelen alleen nog19 mei
(“Ultra Sunday”) thuis. Kom allemaal om ze aan
te moedigen!

• De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
zijn gestart. Er is inmiddels gestart met het
opstellen van de nieuwe teamindelingen, trainers
e.d. Het vergt altijd de nodige inspanningen om
tot nieuwe samenstellingen te kunnen komen en
zoveel mogelijk wensen in te kunnen vullen. 

• Wij zijn nog op zoek naar verschillende vrijwil-
ligers in verschillende functies. Wij komen hierop
terug, zodra wij alle vacatures in beeld hebben
(inclusief zaalhockey). Mocht je sowieso al willen
aanmelden als vrijwilliger, laat het weten aan

BESTE VOORDANERS,
Hierbij een vervroegd kwartaalbericht. Gezien de laatste  ontwikkelingen, leek het ons goed 
om weer een update van te geven. Daarnaast zijn wij bezig met de afsluiting van dit seizoen 
en al druk doende met het gereed maken van het aankomende seizoen. 

AGENDA

Ultra Sunday 
Vrijwilligersdiner
 Super Saterday A,B en C-Jeugd
ALV
 Familiehockeytoernooi
Jongste Jeugd Slotdag

• 19 mei
• 24 mei
• 25 mei
• 5 juni
• 6 juli
• 15 juni
• 16 juni  Feestelijke afsluiting seizoen en kampioenshuldiging

Aafke vrijwilligers@voordaan.nl  
Ik wens iedereen een sportieve 

afsluiting van dit seizoen tegemoet, 
waarbij ik iedereen van harte uitno-
dig om het seizoen met elkaar te 
eindigen in het weekend van 15 
en 16 juni.

HUP VOORDAAN 

Gijs Sleijffers
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