VOOR

BESTE VOORDANERS,
Begin april jl had ik een groot gedeelte van mijn tweede kwartaal bericht gereed, met als
opening: “wat sneller dan verwacht(…)” maar afronding van dat bericht is blijven steken,
vanwege de vele zaken die speelden. Dit bericht begint (helaas) met: “ iets later dan
verwacht” is hier mijn tweede kwartaalbericht. Er is dan ook veel te melden.
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HORECA EXPLOITATIE
Medio maart jl. heeft Ruud na meer dan 12 jaar werkzaam te zijn
geweest bij Voordaan besloten elders verder te gaan. Dat was
natuurlijk wel even schrikken. Ruud weg! wat nu? Gelukkig worden wij bijgestaan door de Horeca Advies Commissie waarmee we snel om tafel zijn
gaan zitten. Maken we het seizoen af zonder vaste kracht? Weten we al
voldoende hoe het profiel eruit moet zien? Of gaan we nog snel op zoek
naar een nieuwe “Ruud”? Aangezien we snel over het profiel uit waren, is
de optie voor snelle vervanging gekozen en met succes! Erg verheugd kan
ik melden dat per 1 juni jl. Percy de Roode (spreek je uit als: Purcey) bij de
Stichting Hockey Accommodaties Groenekan (SHAG; de entiteit waarbinnen de exploitatie is geregeld) in dienst is getreden. Percy heeft jarenlang
bij La Place als evenementmanager gewerkt. Zijn kennis omtrent motiveren en
aansturen van personeel,
conceptmatig benaderen
van de horeca en het zijn
van gastheer, zijn volledig
passend bij Voordaan en
wij zien dus Percy als een
grote aanwinst voor ons
clubhuis. Percy; van harte
welkom bij de club!
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ACCOMMODATIE
Tijdens de winterstop is bij Veld 3 en 4 het terras uitgebreid en
zijn extra fietsenrekken geplaatst en zijn hekken neergezet om te
zorgen dat fietsen niet tussen deze velden worden gestald. Doe dat dan
ook niet! Verder valt op dat het zwerfvuil enorm toeneemt. Koffiebekers
in het hekwerk gefrot, servetten en wikkels op de grond achtergelaten,
bidons en jerrycans wezenloos op het veld bivakkerend. Dit is onacceptabel! Na de wedstrijd of training ruim je de troep op en zorgt dat het veld
en de omgeving schoon wordt achtergelaten. Spreek elkaar daarop aan.
Het dossier parkeergelegenheid ligt helaas stil, althans voor zover ik
daar zicht op heb. Wellicht heeft dit te maken met de gemeenteraadsverkiezingen en het vertrek van ambtenaren, maar ik zie initiatieven hiertoe
wegvloeien. In het kader van een eventuele aankoop en plaatsing van een
blaashal door en op Voordaan is de buurt in februari uitgenodigd voor een
informatieavond. Deze avond begon met een uiteenzetting door de blaashalcommissie over de wens van Voordaan om een dergelijke hal te kopen
en te plaatsen. Dit verhaal heeft net 5 minuten mogen duren, waarna de
buurt haar beklag heeft gedaan over de verkeers- en parkeerdrukte. Op
zichzelf heel legitiem. Opvallend daarbij is dat de buurtbewoners (tot en

met de Kastanjelaan) zelf geen oplossing hebben of aandragen. Blijkbaar
moet het gehele initiatief liggen bij Voordaan, hetgeen simpelweg een onmogelijke opgave is. Het zal dus nog wel een langere tijd sappelen blijven
met de parkeergelegenheid.
Wel hebben wij de roep van de (buurt) bewoners ter harte genomen en zullen dus aankomend jaar geen blaashal op Voordaan plaatsen.
Hierover verderop meer. Rest mij hierover nog te benadrukken dat alle
leden zich bewust moeten blijven van de omgeving waarin Voordaan zich
bevindt. Laten we rekening houden met de buurt en bijvoorbeeld zoveel
mogelijk met de fiets naar Voordaan komen.
Verder is jullie wellicht opgevallen dat er een “Groene Kan” boven de
bar aanwezig geplaatst. Zoals ook in mijn nieuwjaarstoespraak naar voren
is gekomen heeft het clubhuis een zeer prominente plek binnen onze
vereniging. Hockey brengt ons bij elkaar en de vereniging bindt ons. En dat
binden gebeurt in en rondom ons clubhuis. Vandaar dat wij hebben gemeend om deze bijzondere plek en alles wat daarbinnen gebeurt te vatten
in een zin of symbool. Dat laatste is het geworden. Nadat Patricia HallersVan den Broek afscheid nam van het bestuur, heeft ze aan alle bestuursleden een dergelijke kan cadeau gedaan. Deze kan symboliseert het samen
zijn (de kan) en de plek waar wij ons bevinden (Groene kan). Daarom
hebben wij deze kan gekozen als symbool voor ons mooie clubhuis. Bij
pottenbakker Paul Werner aan de Groenekanseweg hebben wij gevraagd
een grote versie van die kan te maken. Dit schitterende resultaat staat nu
boven de bar. Ga overigens een keer langs bij Paul Werner, het is geweldige
pottenbakker/kunstenaar en bovenal een zeer vriendelijke man.
De kan is door Patricia en Nel Volkers onthuld tijdens het “bijzondere
leden” diner.
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HEREN 1 EN DAMES 1
Dit seizoen heeft de KNHB besloten om een nieuwe klasse
in te voeren: de Promotieklasse. Deze klasse wordt tussen de
overgangsklasse en de hoofdklasse geplaatst. Deze klasse bestaat, anders
dan de overgangsklasse, slechts uit een poule. Om deze klasse te behalen
moest je eindigen als 5e in de poule (er zijn 2 poules in de overgangsklasse). De nummer 6 en 7 maakten een kans voor een plek in de promotieklasse middels play off wedstrijden (nummer 6 tegen de nummer 7 van de
andere poule en vice versa). Het was dus van groot belang om minimaal
als nummer 7 te eindigen.
Op de allerlaatste speeldag op 13 mei konden de dames (toen plek
8) zich nog plaatsen voor play-off, mits ze van HBS (plek 7) zouden winnen. Wat een spanning. In de laatste minuut staat het 2-2 en krijgen de
dames nog een strafcorner. De corner scoren geeft in een plek in de playoff, missen er dus buiten vallen. Helaas, de corner wordt niet gescoord,
hiermee viel het doek voor de dames voor de promotieklasse.
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ALV. Daarnaast is het een kans om naast het wel en wee van de vereniging
ook leden te leren kennen. We hebben binnen het bestuur gekeken naar
mogelijkheden om de ALV in een “lichtere” vorm te gieten, opdat de
vergadering wellicht aantrekkelijker wordt. Deze gedachtegangen hebben
we niet gevolgd, nu de ruggengraat van de vereniging geen circus moet
worden. Wel hebben we de vergadering gesplitst in een “formeel” gedeelte
en informatief gedeelte. Wij hopen dat vele Voordaners aanwezig zijn bij
de ALV en betrokkenheid met de vereniging tonen. De twee belangrijkste
besluiten betreffen de begroting en locatie blaashal. Daarnaast zal Anne
Marie Bijl haar functie overdragen aan Eveline Hadewegg Scheffer. Het
bestuur ontvangt jullie graag vanaf 19.30 en de vergadering start (stipt)
20.00 uur.

De heren speelden op de laatste dag voor plek 6 eveneens tegen
HBS. De heren speelden goed, maar kwamen (eveneens) niet tot winst en
bleven dus op de 7e plek hangen. Dit betekende een zware tegenstander
voor de play off ’s; Victoria uit Rotterdam en geen thuis voordeel (eerste
wedstrijd thuis en daarna twee uit).
De eerste wedstrijd thuis was een groot spannend feest. Al snel vielen
de goals aan de goede zijde om vervolgens binnen enkele minuten de
voorsprong te verspelen tot een stand van 3-3. De laatste minuut heeft
Voordaan de winst toch veilig gesteld middels een “lucky goal” (4-3).
Over de eerste wedstrijd op Victoria kan ik kort zijn. Dik verloren
(4-1). Dus een finale. En wat voor een finale, wat een spanning en geweldig hockey. Na 70 minuten een gelijke stand (2-2) en dan in de hol van de
leeuw shoot outs. En ja, gewonnen!! Volgend jaar promotieklasse!
Dames 2 handhaven zich in de reserve overgangsklasse en Heren 2
staat (nu ik dit schrijf) op de tweede plek in de reserve overgangsklasse en
maken nog volop kans om te promoveren.
Veel succes met de afsluiting van het seizoen. Graag bedanken wij alle
spelers en speelsters van H1 en D1!
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ZAALHOCKEY
Het onmogelijke is toch weer door de zaalhockeycommissie
geregeld. Er is een succesvol jaar zaalhockey afgesloten. Bart en
Petra zijn weer stad en land afgelopen om te zorgen voor voldoende
speellocaties. Volgens mij heeft niet iedereen in de gaten wat een ongelofelijke klus dat is en hoeveel speelruimte zij voor Voordaan regelen. Dit
onderstreept ook het belang van de aanschaf van een blaashal, aangezien
elk jaar de ruimtes beperkter worden en het aantal zaalhockeyers groeit.
Dit gaat een keer (waarschijnlijk op korte termijn) niet meer matchen.
Vandaar dat hiervoor een commissie is opgetuigd en alle opties onder
elkaar hebben gezet. Daarbij is, zoals hierboven al vermeld, de optie om
de blaashal (dit jaar) op Voordaan te plaatsen reeds afgevallen. Dus zal de
blaashal op een andere locatie komen te staan. Aankomende Algemene
Leden Vergadering (ALV) zal hierover een beslissing worden genomen.
Zodra dan het volledige beeld gereed is, zal een BALV worden gehouden
om daadwerkelijk het besluit tot aanschaf te nemen.
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JEUGDBELEID
Onder leiding van Danny Post (Technisch Manager Jeugd) en
Pieter Janse (bestuurslid Jeugd) is dit seizoen enorm hard gewerkt
aan een nieuw beleidsplan jeugd. Dit plan is afgelopen 23 mei gepresenteerd aan alle ouders. Met enige spanning waren wij natuurlijk benieuwd
naar de reacties. Het is mooi dat het plan (zelfs met veel applaus) positief
is ontvangen. Graag verwijs ik naar de Nieuwsbrief Jeugd van 31 mei
waarin alle ontwikkelingen en belangrijke data staan vermeld.
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Aankomende 14 juni a.s. is er weer een ALV. De vergadering
wordt over het algemeen zeer matig bezocht. Dat is jammer.
Want al hetgeen in de vereniging gebeurt loopt via besluiten binnen de
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VAN HET BESTUUR
Er zijn nu vele lopende zaken binnen het bestuur. Zoals het
afronden van dit seizoen, maar thans nog meer het opstarten van
aankomend seizoen. De volgende zaken belicht ik:
AVG: het zal niemand zijn ontgaan dat er een nieuwe Europese
Verordening is omtrent privacy. Dit heeft ook gevolgen voor Voordaan.
Inmiddels zijn wij zo goed als AVG proof, hetgeen een behoorlijke kluif
was. Tijdens de ALV zullen nog enkele aanpassingen moeten worden
besloten voor het huishoudelijk regelement en dan hebben wij dit
hoofdstuk grotendeels afgesloten.
ALV: de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Dat
betekent bijvoorbeeld ook een nieuwe begroting die afgestemd is op
beleid en wensen binnen de vereniging. De ALV is 14 juni en start om
20.00 uur in het clubhuis.
Vrijwilligers: de vereniging draait op vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers
ligt de operatie plat. Wij zoeken op meerdere fronten nog vrijwilligers.
Kijk op de Voordaan site, daar staan alle openstaande functies vermeld.
Past de functie bij jou, meld je aan want we hebben je nodig! Dit kan via

•

•
•

vrijwilligers@voordaan.nl

• Calamiteitenplan: het huidige calamiteiten plan is aan een revisie toe.

Mocht je kennis hebben over een dergelijk plan, komen we graag met je
in contact. Het is belangrijk dat een dergelijk plan ligt, maar wellicht belangrijker dat de leden en personeel de uitvoering van dat plan kennen
en beheersen. Mail dan graag naar: secretaris@voordaan.nl
De keuze voor het nieuwe tenue is gedaan. Mocht je jouw team willen sponsoren via het tenue, dan is dat mogelijk. Het sponsorbeleid is
herschreven en weer actueel. Let op, het is niet toegestaan om het logo
van Voordaan te gebruiken zonder toestemming van het bestuur! Wil
je graag sponsor worden, mail: sponsor@voordaan.nl over de
mogelijkheden en voorwaarden.
Ik wens iedereen een goed einde van dit seizoen toe! Maak er nog iets
moois van en kom op 10 of 17 juni naar Voordaan en sluit daar met jouw
team en fans het seizoen af met bijvoorbeeld een BBQ. Neem hiervoor
contact op met Percy: horeca@voordaan.nl of Peter van der
Heijden accommodatie@voordaan.nl

•

Gijs Sleijffers

AGENDA
Bestuursvergadering
• 4 juni:		
• 10 juni: 		Ultra zondag: geef je op met je team voor
de BBQ (zie poster).
ALV: ontvangst 19.30 uur clubhuis
• 14 juni:		
• 17 juni:		Kampioenen Huldiging: vanaf 16.30 mogelijkheid
voor team BBQ. (zie poster)
Vrijwilligersdiner, op uitnodiging.
• 23 juni:		
Clubhuis gesloten
• 1 juli: 		
• 1 september: 	Welcome Back Borrel, met o.a. start verkoop
nieuwe Voordaankleding

