Beste Voordaners,
Als hockeyliefhebber en clubmens zou ik het liefst terugkeren naar een
Voordaan van voor de coronacrisis. Hopelijk is het ‘nieuwe normaal’ slechts
een tijdelijk normaal. Met goede moed en een groot vertrouwen dat we als
club deze crisis het hoofd kunnen bieden, zijn we als bestuur in elk geval druk
in de weer om de club daarvoor gereed te maken. In dit kwartaalbericht
informeren we jullie graag over wat er binnen de vereniging speelt en welke
besluiten zijn genomen.

Vrijwilligers, bedankt!
Ik wil om te beginnen alle vrijwilligers en de Technische Staf Voordaan bedanken voor hun
inspanningen om de trainingen te hervatten. Zij hebben in korte tijd veel werk verzet om de
protocollen gereed te krijgen. Ook veel dank aan alle ouders die zich hebben ingezet toezicht te
houden en te helpen met training geven. En uiteraard zijn er ook complimenten en dank aan de
kinderen die zich goed aan de regels hebben gehouden. Een mooie invulling van ‘Samen Voordaan’.
Inmiddels zijn de trainingen volledig opgestart en kunnen alle jeugdleden weer op de gebruikelijke
manier trainen, zonder 1,5 meter afstand tot elkaar.
Trainen in de zomer en sluiting van het terrein
Hopelijk kunnen ook de senioren snel weer terug naar een normale training en is het rond half
augustus ook weer mogelijk om oefenwedstrijden te spelen. Het trainingsschema loopt tot 18 juli.
Daarna is er voor de senioren de mogelijkheid van een midzomeravondtraining. Voor de jeugd is
Voordaan gesloten van 18 juli tot 17 augustus. Vanaf 17 augustus gaan de topteams weer trainen en
vanaf 31 augustus de sterkte- en vriendenteams. Daarover volgt later meer informatie.
Als het kabinet meer versoepelingen toestaat, brengen we jullie daarvan op de hoogte en passen we
de faciliteiten waar nodig aan. Maar de huidige maatregelen blijven voorlopig van kracht. Dit
betekent dat het terrein gesloten is, behalve voor wie training of een oefenwedstrijd heeft. En wie op
het terrein is moet zich aan alle voorschriften houden, zoals looproutes en afstand houden.
Uitnodiging voor de ALV op donderdag 2 juli. Op Voordaan of digitaal
Normaal gesproken vindt we de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats in mei. Dit keer hebben
we besloten de vergadering te houden op donderdag 2 juli om 20.00 uur in het clubhuis van
Voordaan. Daar zijn een paar redenen voor:
* Vanaf 1 juli mogen we met een groep van maximaal 100 personen samenkomen in plaats van het
huidige maximum van 30 personen.
* We zien de ALV dit keer als een afsluiting van dit seizoen. Tijdens de ALV benoemen we ook het
bord van verdienste, de scheidsrechterstrofee en de vrijwilliger van het jaar.

* We nemen op deze avond afscheid van Aafke van Mourik, die achttien jaar bestuurslid is geweest.
Dit willen we niet op afstand doen.
Wij hebben er begrip voor als leden deze ALV liever niet in het clubhuis bijwonen. Wij zorgen er
daarom voor dat het mogelijk is de vergadering online te volgen. Als je van die mogelijk gebruik wil
maken, stuur dan uiterlijk 25 juni een bericht naar de secretaris via secretaris@voordaan.nl, zodat wij
afhankelijk van het aantal verzoeken de meest geschikte tool kunnen inzetten. De agenda van de ALV
en de onderliggende stukken zijn vanaf uiterlijk 17 juni in te zien via het besloten gedeelte van onze
website. https://team.lisa-is.nl/login > Club > Documenten > Algemene Leden Vergadering
Welke gevolgen heeft corona voor de financiën?
Het belangrijkste agendapunt tijdens de ALV betreft de goedkeuring van de begroting voor het
seizoen 2020-2021. Uiteraard heeft het stilleggen van de competitie en de gedwongen sluiting van
het clubhuis een wissel getrokken op de financiën van Voordaan. Toch ziet het ernaar uit dat we het
boekjaar 2019-2020 in redelijke orde kunnen afsluiten en diep ingrijpende maatregelen nu niet
noodzakelijk zijn. Dit is een behoorlijke prestatie, zeker als je bedenkt dat Voordaan nagenoeg alle
verplichtingen volledig is nagekomen.
Blik op de begroting voor volgend seizoen
De begroting voor het seizoen 2020-2021 is gereed. Een nieuwe begroting maken is in deze tijd zeer
lastig. Waarmee moeten we rekening houden en wat kan op ons pad komen? We hebben daarom
besloten een begroting voor te leggen waarin we uitgaan van een situatie zonder
coronamaatregelen. Daarnaast denken we na over mogelijke scenario’s bij een opleving van het
virus. Wat te doen als er geen zaalhockey kan worden gespeeld of als het clubhuis/complex toch
weer lang dicht moet? Deze scenario’s werken we uit in hoofdlijnen. Want aangezien al dit soort
scenario’s zeer speculatief zijn, heeft het weinig zin om daar nu al allerlei financiële en operationele
plannen op te baseren.
De begroting voor 2020-2021 wijkt nauwelijks af van de begroting voor het seizoen 2019-2020. De
begroting is sluitend, maar er moet bij worden gezegd dat er weinig ruimte is voor tegenvallers. Het
bestuur kan met trots melden dat een contributieverhoging nu niet nodig is.
Begroting opvragen
Wij kunnen ons voorstellen dat er dit jaar extra veel interesse is voor de begroting. Vandaar dat wij
de leden tot 13 juni de mogelijkheid geven om de begroting op te vragen via voorzitter@voordaan.nl.
Mochten er dan vragen over komen, dan zullen wij die beantwoorden. Het heeft onze voorkeur om gezien de achtergrond van aankomende ALV - serieuze en diepgaandere vragen zoveel mogelijk de
passende aandacht te geven.
Openstelling van het clubhuis
Wij zijn met de gemeente in overleg om te bezien of het clubhuis open mag, onder dezelfde
voorwaarden die gelden voor de horeca. De eerste berichten zijn licht hoopgevend. Zodra de
gemeente ons verzoek tot opening honoreert, zullen we dat uiteraard onmiddellijk bekendmaken. Er
worden nu al plannen gemaakt om nog zoveel mogelijk te organiseren en het clubleven zoveel als
mogelijk weer leven in te blazen. Het zou mooi zijn als alle teams, indien mogelijk, hun viering van
het einde van het seizoen op de club kunnen organiseren.
Voordaan 85 jaar – lustrumactiviteiten uitgesteld
De start van de lustrumviering stond gepland voor november 2020. Het moet een mooi feest worden
door en voor Voordaners ter ere van ons 85-jarig bestaan. Maar omdat we het belangrijk vinden dat
zoveel mogelijk leden aan de festiviteiten deelnemen en er nu nog weinig valt te zeggen over

evenementen met veel deelnemers, vinden we het nu niet gepast om data en activiteiten vast te
leggen. Zodra het mogelijk is om met meer zekerheid plannen te maken, komen we daarop terug.
Terrein en clubhuis zijn opgeknapt
De noodgedwongen sluiting van het complex heeft ons er niet van weerhouden te investeren in het
onderhoud van ons mooie complex. De preventieve maatregelen tegen de eikenprocessierups lijken
te werken. Dit is een grote opluchting, want hierdoor kunnen we blijven trainen.

We hebben daarnaast het dak van de opslagruimte achter het clubhuis vernieuwd, zodat het weer
waterdicht is en de keeperstassen droog staan. Ook is het parkeerterrein bij veld 1 weer
geëgaliseerd. De kleedkamers zijn geschilderd en opgefrist. Tot slot zijn de kassa’s achter de bar
vervangen. Er is veel tijd, werk en geld geïnvesteerd in deze verbeteringen. Laten we ervoor zorgen
dat we het met zijn allen opgeruimd en netjes houden.
Afscheid van twee toppers
We nemen na dit seizoen afscheid van Ivana Stavasius (keepster Dames 1) en Joachim Löwenthal
(speler Heren 1). Beiden hebben jarenlang bijgedragen aan het tophockey van Voordaan en zich
bovendien ingespannen op een breder vlak binnen onze club. Ivana heeft meerdere jaren MA1
begeleid en Joachim was een van de drijvende krachten achter de clinics voor de jeugd en het
veilingdiner. Wij danken beiden voor hun bijdrage en wensen Ivana veel succes met haar uitdaging
bij Kampong Dames 1 en Joachim met zijn maatschappelijke carrière. We hopen jullie nog vaak te
kunnen begroeten op onze mooie club.
Tot slot…
Voordaan is meer dan alleen hockey. We hopen dat onze club in deze onzekere tijd naast sport ook
warmte en steun kan bieden. Hockey brengt ons bij elkaar, Voordaan verbindt ons! We sluiten dit
seizoen af in de overtuiging dat we het volgende knallend zullen openen. Hopelijk kunnen we alle
jeugdleden en ouders begroeten op de Welcome Back Dag. Vooralsnog is deze op zaterdag 29
augustus of 5 september.
Samen Voordaan!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Gijs Sleijffers
voorzitter MMHC Voordaan

