Dertiende (en afsluitende) kwartaalbericht

Beste Voordaners,
Tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering op 18
november zal Pike Fabriek worden voorgedragen en naar alle
waarschijnlijkheid worden benoemd als de nieuwe voorzitter van
Voordaan. Daarom is dit mijn laatste kwartaalbericht.
Corona en zaalhockey
Helaas blijft corona ons dagelijks leven beheersen. Begin oktober zijn verschillende
scenario’s voor zaalhockey opgesteld en besproken. Vanwege de inschrijving voor de
zaalhockeycompetitie is aan alle teams gevraagd wie daaraan zou willen deelnemen. Liefst
109 teams hebben zich aangemeld. De populariteit voor zaalhockey is, mede dankzij de
komst van de eigen blaashal, enorm toegenomen.
Inschrijven van de teams betekende dat wij contributie verschuldigd zouden zijn aan de
KNHB voor deze 109 teams. Omdat de KNHB geen volledige zekerheid kon geven over de
restitutie van deze contributie als de competitie niet zou doorgaan, is besloten om de teams
niet in te schrijven voor de zaalcompetitie. Hierover is zeer uitvoerig overleg geweest met
clubs in de omgeving, die bijna allemaal eenzelfde afweging hebben gemaakt. De financiële
gevolgen zouden simpelweg te groot zijn.
Het bestuur heeft tijdens de afgelopen bestuursvergadering bovendien definitief besloten om
de blaashal dit seizoen niet op te zetten.
Financiën – Samen gezond Voordaan
Half april 2020 heeft het bestuur de begroting voor dit seizoen opgesteld. Deze begroting is
in de ALV van 2 juli 2020 goedgekeurd. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de begroting
op te stellen vanuit een scenario zonder corona, omdat op dat moment niet viel in te schatten
hoe de coronacrisis zich zou ontwikkelen. Nu we meer weten, kunnen we goed vaststellen in
hoeverre de begroting en de actuele situatie van elkaar afwijken en welke maatregelen nodig
zijn. En helaas zullen we inderdaad maatregelen moeten nemen om de financiële stabiele
situatie van Voordaan in stand te houden. Twee ontwikkelingen zorgen voor het groeiende
tekort:
1. De sluiting van het clubhuis. De inkomsten uit de exploitatie van het clubhuis lopen
achter op de begroting. Ondanks een uitstekend resultaat in de zomer en handhaving
van de omzet in de periode dat het clubhuis open was onder restricties, wordt de
wekenlange sluiting nu duidelijk voelbaar. Wij gaan ervan uit dat het clubhuis
(beperkt) pas half maart open zal kunnen.

2. Geen zaalhockey. Omdat is besloten niet aan de zaalhockeycompetitie deel te nemen,
zal er ook geen zaalhockeycontributie worden geheven. Maar veel kosten lopen door,
in het bijzonder de rente en aflossing van de financiering voor de aanschaf van de
blaashal.
Het tekort dat hierdoor ontstaat is substantieel (dit zal tijdens de ALV worden geduid).
Voordaan kan dat bedrag opvangen, maar is daarmee wel door alle financiële reserves heen.
Dat is een zeer onwenselijke situatie. Vandaar dat het volgende is besloten:
1. Opzetten van een Midwinter Toernooi. Om het wegvallen van zaalhockey op te
vangen, komt er voor zowel jeugd als senioren een onderling midwintertoernooi in
december, januari en februari en zullen alle trainingsfaciliteiten beschikbaar zijn,
uiteraard voor zover de coronamaatregelen dat toelaten. Voordaan zal hiervoor een
bijdrage vragen. Meld je dus aan voor het Midwinter Toernooi zodra de intekening
start!
De KNHB heeft verschillende scenario’s voor de start van de competitie
gecommuniceerd. Eén van die scenario’s gaat uit van een start van de reguliere
competitie medio januari. Het kan dus zijn (alhoewel ik die mogelijkheid gering
inschat) dat Midwinter Voordaan eerder zal stoppen dan gepland. We zullen in dat
geval bekijken hoe we die kunnen afronden. Een mogelijkheid zou ergens in mei of na
de competitie in juni kunnen zijn.
2. Opzetten van ‘Samen Gezond Voordaan’: op meerdere vlakken kunnen we er als
vereniging wellicht ‘meer uit halen’. Het gaat dan om sponsoring in brede zin,
ledenparticipatie en andere initiatieven om de vereniging onder andere financieel te
versterken. We zijn bezig om dit vorm te geven en verwachten dat daaruit snel enkele
initiatieven zullen volgen.
Graag herinner ik jullie eraan dat sinds de start van het seizoen het ‘nieuwe’ tenue verplicht
is. Ik zie helaas nog verschillende (vooral senioren) teams die niet in het officiële tenue
spelen. Daarnaast hebben we een prachtig Voordaan trainingspak. Het zou mooi zijn als bij
alle leden het tenue (thuis en uit) en trainingspak hoog op de verlanglijst voor Sinterklaas of
Kerst staan. De vereniging is gebaat bij iedere aankoop!
Daarnaast staan wij open voor alle suggesties en ideeën. Meld deze aan via:
voorzitter@voordaan.nl
Online ALV / Bestuurswijzigingen
De aankomende Algemene Leden Vergadering is op woensdag 18 november 2020 om 20.00
uur. In verband met de coronamaatregelen zal de ALV volledig digitaal worden gehouden. De
ALV zal in het teken staan van de financiële verantwoording over het seizoen 2019-2020 en
de bestuurlijke wijzigingen. Bovendien zullen we nader ingaan op de huidige financiële
situatie en de maatregelen die worden getroffen om de vereniging financieel gezond te
houden. Ik nodig alle leden van harte uit om deel te nemen aan deze vergadering.
Omdat de vergadering volledig digitaal zal verlopen, verzoeken wij jullie om deelname vooraf
via e-mail te melden aan secretaris@voordaan.nl. De agenda en alle stukken zijn beschikbaar
via de website en te bereiken door in te loggen en vervolgens via Club en Documenten te
klikken op: ALV 18 november 2020.

Tot slot
Vanzelfsprekend had ik het voorzitterschap graag overgedragen met meer positieve
berichten. Maar deze periode laat ook zien hoe weerbaar onze club is en dat ‘Samen
Voordaan’ in de gehele vereniging is verankerd.
Dank voor alle steun en plezier! We zien elkaar ongetwijfeld weer snel op Voordaan.
Gijs Sleijffers
Voorzitter MMHC Voordaan
Samen Voordaan - Samen Veilig Voordaan - Samen Gezond Voordaan - Hup Voordaan!

