
 

 

Beste Voordaners, 

Een groot gedeelte van mijn termijn als voorzitter zit erop en ik maak 

nu meer dan 3,5 jaar deel uit van het bestuur van M.M.H.C. Voordaan. 

Deze jaren zijn mede ingekleurd door uitzonderlijke gebeurtenissen 

zoals stormen, droogte, regen en de sterk oprukkende 

eikenprocessierups. Op de valreep is daar een pandemie bij gekomen. 

Die heeft ertoe geleid dat de zaalcompetitie eerder is geëindigd en 

zeer waarschijnlijk ook de veldcompetitie niet zal worden afgerond. 

Het zijn disruptieve tijden! 

 

1. Update maatregelen coronavirus  

Afgelopen dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten om alle maatregelen tegen het 

coronavirus te verlengen tot en met 28 april 2020. Dit betekent dat het gehele complex van 

Voordaan tot en met die datum gesloten blijft en niemand het terrein op mag.   

 

De KNHB onderzoekt nu wat de mogelijkheden zijn om de competitie op alternatieve 

manieren in mei/juni/juli af te ronden, dan wel andere alternatieven (competitieformats) voor 

een kortere periode op te zetten. Op 21 april horen we van het kabinet of de maatregelen na 

28 april worden verlengd of versoepeld. Welke gevolgen dat voor ons heeft, daarover 

informeren we jullie daarna weer. Wat in elk geval vaststaat is dat de competitie sowieso niet 

voor 15 mei zal starten.  

2. De gevolgen voor onze club  



De maatregelen om het coronavirus in te dammen raken ons op meerdere vlakken, zowel 

sportief, financieel als operationeel. De meest ingrijpende maatregelen zijn het stopzetten van 

de competitie en de sluiting van het complex. Daardoor mist iedereen alles wat hockeyen op 

Voordaan zo leuk maakt: lekker trainen met teamgenoten, de spanning van de wedstrijddag, 

en na de wedstrijd samen wat drinken in de zon op het terras. 

Uiteraard heeft deze situatie ook gevolgen voor de exploitatie van onze club. Belangrijke 

inkomsten, zoals de baromzet, veldverhuur aan externe partijen en andere debiteuren 

(anders dan contributie) vallen weg. Daar tegenover staat dat alle kosten doorlopen. De rente 

en aflossingen van financieringen, contributiebetalingen aan de KNHB en de salarissen van 

ons personeel. Daardoor gaan we het seizoen eindigen met een negatief resultaat. Dat wil 

niet zeggen dat we als club in gevaar komen. Wij hebben voldoende buffers opgebouwd om 

deze tegenslag op te vangen. Jullie kunnen ervan op aan dat het bestuur gebruik gaat maken 

van alle ondersteunende maatregelen van de overheid en NOC*NSF die voor ons van 

toepassing zijn.  

Met het oog op de financiële gevolgen van de coronacrisis heeft het bestuur besloten om 

geen restitutie van de contributie toe te kennen voor wie die daar aanspraak op willen maken, 

ongeacht het verdere verloop van dit seizoen. Ik hoop op ieders begrip daarvoor. 

In het verlengde hiervan, sluiten wij niet uit dat we aankomend seizoen een 

contributieverhoging moeten doorvoeren. Deze lag al in het verschiet vanwege de Btw-

verhoging en de algemene prijsstijgingen, maar wordt door de gevolgen van mogelijke 

tekorten dringender.  

Afgelaste activiteiten 

De sluiting van het complex heeft ook gevolgen voor de activiteitenkalender. Helaas moeten 

in elk geval onderstaande activiteiten worden afgelast: 

- Familiehockeytoernooi tijdens het Paasweekend. Vorig jaar werd het toernooi 

afgelast vanwege de gevolgen van de eikenprocessierups. De organisatie heeft weer 

weinig geluk. We bedanken ze wederom voor hun inspanningen! 

- Hockeykampen in mei. Nationale Sportkampen heeft ons laten weten dat de kampen 

in mei komen te vervallen.   

- Algemene ledenvergadering (ALV) in mei. We schuiven de ALV op naar juni. 

Tijdens deze ALV presenteren we nog niet de nieuwe bestuursindeling en het nieuwe 

overkoepelende technisch beleid zoals aangekondigd in mijn vorige bericht. De 

ontwikkeling en voortgang van deze plannen worden momenteel vertraagd doordat 

we niet in sessies met groepen bij elkaar kunnen komen.   

We denken in mogelijkheden 

Het bestuur brengt momenteel de mogelijkheden in kaart voor als we weer het veld op 

kunnen en de competitie niet zal worden herstart. Wij gaan voor de senioren in elk geval de 

zomeravondtrainingen faciliteren gedurende de zomermaanden. Over andere initiatieven 

denken we nog na. Heb je zelf een idee of initiatief? Laat het mij weten via 

voorzitter@voordaan.nl Alle input is welkom.  

 

Hoe en wanneer we weer kunnen starten met hockeyen is nog onzeker. Ook als we weer 

zouden kunnen gaan beginnen, blijven er waarschijnlijk nog vragen open, zoals wat te doen 

bij promotie/degradatie, selectieprocedure, kampioenenhuldiging, enzovoort. Het bestuur 
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gaat in overleg met de betreffende commissies en maakt hierover afspraken. Ook over deze 

onderwerpen zullen we jullie tijdig inlichten. 

 

Blijf in beweging met Voordaan@home  

Om ervoor te zorgen dat jeugd in beweging blijft heeft de Technische Staf van Voordaan 

(TSV) in samenwerking Trias Fysiotherapie video’s gemaakt waardoor je ook thuis in de tuin 

of op straat je hockeytechniek en spelvaardigheid kunt oefenen en verbeteren. Zo blijf je 

lekker fit. Dank aan iedereen die heeft geholpen om dit op korte termijn te realiseren. 

 

 

Voordaan@home  #1:  

DEF jongste-jeugd: https://youtu.be/6VR17E4LF8s 

ABC junioren: https://youtu.be/RPoDDuQkjTU 

Voordaan@home #2:   

DEF jongste-jeugd: https://youtu.be/nuCqvnB3xLc 

ABC junioren: https://youtu.be/oN8bggz6r8M  

Verder hoor ik dat teams op creatieve wijze met elkaar in contact blijven. Er worden 

Challenges met elkaar gedeeld via de team Whatsapp-groep, een pubquiz gehouden of met 

z’n allen ingebeld via Zoom, Teams of Houseparty. Mooi om te zien dat we in deze tijd 

verbonden blijven. 

 

3. Accommodatie 

De verbeteringen aan de accommodatie gaan onverminderd door. We hebben opdracht 

gegeven aan een bouwbedrijf om het golfplatendak aan de achterzijde van het clubhuis te 

vervangen. Door slijtage, mos en de vele windhozen is het dak simpelweg op.    

Zoals aangegeven, zijn we bezorgd over de eikenprocessierups. Door de zeer milde winter 

en de vroege start van de lente verwachten we dat de rups eerder en talrijker aanwezig zal 

zijn dit jaar. Vorig jaar zijn we door het oog van de naald gekropen en waren we net na het 

einde van de competitie genoodzaakt om het terrein te sluiten. Daarom nemen we nu 
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preventieve maatregelen. De bomen worden ingespoten met een product dat ervoor zorgt 

dat de rupsen de bomen niet op kunnen. Dit is een natuurlijk product, dat niet schadelijk is 

voor mens en milieu. Wij hopen hiermee voldoende adequate maatregelen te hebben 

genomen. 

 

4. Overige zaken 

- De blaashal is onlangs opgeruimd. Het weer zat mee en 

met vereende kracht zijn de tent, vloer en alle toebehoren 

in de containers opgeborgen. Het was een intensieve klus, 

zeker omdat het de eerste keer was. Hulde en dank aan 

alle vrijwilligers die hebben geholpen.  

- Hou er rekening mee dat de uiterste opzegdatum van je 

lidmaatschap 1 mei is.  

- Volgend jaar bestaat M.M.H.C. Voordaan 85 jaar en vieren 

we ons lustrum. De eerste voorbereidingen hiervoor waren 

al opgestart maar staan nu weer on hold vanwege de 

onzekere periode waarin we verkeren. 

 

5. Tot slot 

Het blijven voorlopig onzekere tijden. Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe en hopen 

jullie snel weer te mogen begroeten op onze mooie club! 

Stay safe en Samen Voordaan! 

Groet, 

Gijs Sleijffers, voorzitter Voordaan 

 


