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Verslag Bestuur  2013-2014 
 

 

Samenstelling bestuur 

In het verslagjaar 2013-2014 is de samenstelling van het bestuur van Hockeyclub HDL veranderd. 

Afgetreden is Voorzitter Henry van Zutphen. Graag bedanken we hem hartelijk voor zijn  inzet! 

 

D e bestuurssamenstelling als volgt, op de foto v.l.n.r.:  

 Rob van den Berg,  Activiteiten & Clubhuis/Kantine 

 Gerion Pelders,  Penningmeester  

 Camiel Aarts,  Voorzitter  

 Robert Wijdeveld,  Technische Commissie  

 Anja Bekkers,  Secretaris en P.R. & Communicatie 

Camiel is op 14 maart 2014 aangetreden als Voorzitter van 

onze hockeyclub en is inmiddels goed ingewerkt. 
 

 

Bestuursvergaderingen & Agendapunten 

In het seizoen 2013-2014 heeft het bestuur 11 keer vergaderd.  

Hieronder een overzicht van zaken die aan de orde zijn geweest. 

 

1. Contact met de gemeente en vervanging kunstgrasveld 

Het contact met de gemeente Bernheze loopt goed en de lijnen zijn kort: Michel Bouwens en Frank 

Pater zijn onze aanspreekpunten.   Na 17 jaar was de oude mat versleten, daarom is de knoop 

doorgehakt en besloten om het kunstgrasveld te vervangen. Om een kwalitatief goed en prijsgunstig 

aanbod te verkrijgen, hebben Robert Wijdeveld en Henry van Zutphen samen met adviseur William van 

Tuel de offertes van verschillende aanbieders vergeleken. De opdracht is uiteindelijk gegund aan 

TopGrass, die tijdens de zomervakantie van 2014 de toplaag van het kunstgrasveld heeft vervangen,  

het hekwerk rondom het veld heeft vernieuwd én een nieuw inspeelveldje heeft aangelegd.  

We hebben gesproken over de groei van Hockeyclub HDL en de mogelijkheden voor een tweede 

hockeyveld: dit komt pas in beeld bij een ledenaantal van 300-350, op dit moment hebben we 264 

leden. Dat betekent dat het veld zowel op zaterdagen (wedstrijden) als tijdens de trainingen volledig 

(over)bezet is. We overleggen daarom de mogelijkheden om uit te breiden met  1/4 veld.  

Vervanging van de verlichting staat voor 2015 op het programma. 

Verder hebben we meegedaan aan de Energiescan van de gemeente, waarna we een aantal punten 

hebben verbeterd t.b.v. besparing op de energierekening.  
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2. Hockey Technische  Zaken 

De Technische Commissie bestaat  uit: 

 foto bovenste rij v.l.n.r.: 

-   Robert Wijdeveld:  Voorzitter, Materialen 

                                       en Opleidingen. 

-  Patricia van Cleef:  Jongste Jeugd, Meisjes  

                                     en Dames teams. 

-   Fridthjof Leerdam:  Jongens en Heren teams 

foto onderste rij v.l.n.r.: 

-   Pieter van Eijk:  Meisjes en Dames teams. 

-   Inge Kuypers:   Jongste jeugd. 

De TC is verantwoordelijk voor de kernactiviteit van de club, het hockey, en heeft enorm veel werk 

verzet: van het indelen van teams tot het aantrekken, inplannen en scholen van trainers en 

scheidsrechters. Enorm bedankt hiervoor!  

Ook dit jaar zijn er voldoende vrijwilligers die de teams willen coachen: zij vervullen een belangrijke taak 

binnen de club en met hun inzet zorgen zij voor speelplezier, sportiviteit op en rond het hockeyveld en 

mooie resultaten. Op 24 mei 2014 hebben we maar liefst 10 kampioensteams gehuldigd! 

We hebben veel nieuwe jonge leden mogen verwelkomen na de clinics in juni en hebben 5 meisjes  en  

2 mix E6- en 8-tallen gevormd. Ondanks gerichte werving via 'vriendjes-training', is het lastig om aanwas 

van jongens te krijgen.  

Via ML Hockeysupport hebben we het Dames 1, Heren 1, Jongens B1 team kunnen laten trainen en zij 

hebben 'Train de trainer' support geleverd aan beginnende trainers. Ton Keetels heeft twee instructie 

avonden verzorgd voor de E-trainers. Albert Monpellier heeft 1/2 jaar de vacature ingevuld voor training 

Dames 1, 2 & Recreanten en Meisjes B1.  Job Koopman heeft keeperstraining gegeven.  

Verder is Hockeyclub HDL een Erkend Leerbedrijf geworden, geregistreerd door Calibris. Hierdoor 

kunnen stagiaires van de MBO opleiding Sport en Bewegen worden ingezet voor trainingen. 

Met al deze activiteiten zijn technisch en tactisch mooie impulsen gegeven aan de trainingen. 

Hans Kaandorp zal in seizoen 2014-2015 de Technische Commissie komen versterken en de coördinatie 

en verdere verbetering van de trainingen & trainersopleidingen op zich nemen.  

Dit heeft geresulteerd in maar liefst 10 teams die dit seizoen kampioen zijn geworden en deze hebben 

we op 24 mei 2014 gehuldigd en getrakteerd op overheerlijke taart. 

Maarten van Santvoort heeft zich voortvarend ingewerkt en deelt de scheidsrechters tijdig en in goed 

overleg in. Het niveau van scheidsrechters is echter zeer wisselend en we hebben regelmatig problemen 

als ze niet komen opdagen / voor vervanging hebben gezorgd. Dit blijft een lastige zaak voor de coaches 

& aanvoerders, die terwijl de wedstrijd eigenlijk al had moeten beginnen, nog op zoek moeten naar een 

scheidsrechter.  

In februari  is een E-learning scheidsrechterscursus georganiseerd door Robert Wijdeveld, met  

27 geslaagde deelnemers.  Deze aanwas is heel belangrijk om de thuiswedstrijden te kunnen fluiten. 

Simone Kerkhof heeft op uitstekende wijze het Wedstrijdsecretariaat gevoerd.  
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In december, januari & februari zijn zaalhockeywedstrijden gespeeld met Heesch, Schijndel en Berlicum 

voor alle teams. Erik Koopman heeft zich bijzonder ingezet voor deze wintercompetitie en we zijn blij 

met de hulp van de ouders tijdens de wedstrijddagen van de E-teams in Sportzaal Bernrode. 

Het jongens C1 team heeft net als vorige winter binnen getraind en heeft voor de tweede keer 

meegedaan aan de zaalhockeycompetitie van de KNHB. Dames 1 heeft voor de eerste keer meegedaan 

aan deze competitie. Deze pilot is geslaagd, echter i.v.m. de tijdsinvestering zullen beide teams hier 

komende winter niet aan deelnemen. Wel blijft het binnen Hockeyclub HDL mogelijk voor teams die 

hiervoor belangstelling hebben om hieraan deel te nemen. 

 

3. Financiën 

Met de inkomsten van Hockeyclub HDL kunnen we krap de uitgaven betalen. Daarom heeft naast de 

incasso van contributie ook de facturering en incasso van sponsorgelden de aandacht.  

Penningmeester Gerion Pelders heeft hiervoor de software van Lisa ingericht en ingezet.  

Komend seizoen zal de boekhouding verder geautomatiseerd worden door de inzet van Twinfield. 

Het Meerjarenplan 2014-2018 van de club en de financiële consequenties hebben we gepresenteerd  

op de ALV van 14.03.2014. De vergadering heeft ingestemd met contributieverhogingen de komende  

4 jaar: de eerste 2 seizoenen +10 % en daarna 2 seizoenen +5 %. 

Vicky Geurts heeft de Ledenadministratie zorgvuldig gevoerd en goed up-to-date gehouden. 

 

4. Clubhuis, Kantine & Veld 

Rita Timmers heeft de planning van de kantinediensten verzorgd. Voor de betrokken ouders & leden is 

het prettig  als de planning tijdig op de website staat en ze per mail geattendeerd worden wanneer ze 

zijn ingedeeld. Dan kan er desgewenst ook geruild worden. Om de opstart zaterdagmorgen op rolletjes 

te laten verlopen, zijn gastvrouwen ingedeeld. Reden hiervoor is de toegenomen drukte van 

wedstrijdspelertjes nu we 10 teams hebben voor de jongste jeugd in E en D. 

Voor de kantine is een gezellig terras gecreëerd met tafels en stoelen naast de bestaande 

picknickbanken en het assortiment is uitgebreid met lekkere hapjes. Met dank aan Monique van 

Zutphen die de inkopen verzorgt voor onze kantine. 

Onderhoud van het clubhuis heeft de aandacht en samen met de gemeente wordt bekeken hoe we de 

kleedkamers kunnen opknappen. 

 

5. Activiteiten 

Voor jong en oud zijn er leuke activiteiten georganiseerd.  

Op 1 september  hebben 12 teams deelgenomen aan een prachtig Familiehockeytoernooi, 

georganiseerd door Rob van den Berg, Henry van Zutphen, Harry van de Ven en Ed Rakhorst. 

Een aantal ouders en coaches is naar de theatervoorstelling "Wel winnen, hè!" geweest, over sportiviteit 

op en rond het veld en hoe je kan zorgen dat het goed met je kind gaat in de sport. 
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Na de ALV van 31.10.2013 hebben we het 35-jarig bestaan van Hockeyclub HDL gevierd met HDLCafé.  

Daarnaast is Sinterklaas gevierd met de E-tjes en hebben zij in juni een spelletjes- en filmavond gehad. 

De C+D+ E8 teams hebben een Ren-je-rot en Bingo avond gehouden in juni 2014.  

En de vrijwilligers & sponsoren hebben we bedankt met een gezellige BBQ op 24 mei 2014. 

Op 10, 17 en 24 juni hebben 25-30 schoolkinderen meegedaan aan de clinics die we houden voor de 

ledenwerving i.s.m. Sjors Sportief: leuk om zoveel enthousiaste kinderen, ouders en trainers te zien. Met 

speciale dank aan de (jonge) trainers, Patricia van Cleef, Inge Kuypers en Anja Bekkers. 

Op 14 juni is voor het eerst in jaren de Mini-Slotdag voor de Jongens F- en E-teams 6-tallen gehouden op 

het zonovergoten hockeyveld van onze club. Zeer geslaagd met dank aan Inge Kuypers, Patricia van 

Cleef, Rianne Daandels, Irene Bosmans, Monique van Zutphen en Rob van den Berg. 

De Jeugdactiviteitencommissie heeft eind juni 2014 afscheid genomen van Monique van Zutphen, Karin 

van de Velden, Carmen van de Brand en Suzan den Dekker. Graag bedanken wij hen hartelijk voor de 

inzet de afgelopen jaren!  In seizoen 2014-2015 bestaat deze commissie uit: Carmen van de Boom 

(voorzitter), Irene Bosmans en Rianne Daandels .  

 

6. Sponsoring 

De Sponsorcommissie heeft een aantal nieuwe bordsponsoren weten te interesseren en een contract 

afgesloten met Van Tilburg Mode in Nistelrode voor de komende 3 jaar.  Zij sponsoren materialen  

en samen hebben we een keuze gemaakt voor de sportieve en prijsgunstige Reece collectie met een 

bordeauxrood shirt met clublogo, bordeaux rode kousen en een zwarte korte broek of rokje. Aanvullend 

zijn uit het Reece assortiment  trendy en betaalbare zwarte trainingspakken, hooded sweaters en vesten 

geselecteerd. Sponsors die shirts en/of een complete outfit voor een team willen aanschaffen, krijgen 

20 % korting. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling om weer wat meer eenheid te 

krijgen in de uitstraling van onze teams in en rond het hockeyveld via clubkleding. 

Jammer genoeg hebben we in november 2013 niet voldoende stemmen gehaald voor het Coöperatief 

Dividend van Rabobank Bernheze Maasland; volgend jaar gaan we er opnieuw voor! 

In februari hebben Marloes van Rosmalen en Marlein van de Wijgert de inzet van leden en ouders 

gecoördineerd voor het verzorgen van bardiensten tijdens de Pronkzittingen en het concert van de 

fanfare & de prinsenreceptie op zondag, waarmee we een mooi  bedrag verdienen voor de club. 

Op 22 maart heeft Rob van den Berg samen met een groep klussende ouders & leden een leuk bedrag 

kunnen spenderen aan het opknappen van het clubhuis via NL Doet. 

In mei 2014 hebben John van der Wijst en Jan Dop afscheid genomen van de Sponsorcommissie: graag 

bedanken wij hen hartelijk voor de inzet de afgelopen jaren! 

In seizoen 2014 - 2015 zal de Sponsorcommissie bestaan uit Hugo Bosmans, Gerion Pelders, Rob van 

den Berg, Alina van Marsbergen en Agnes van de Ven. Met afnemende subsidiegelden van de Gemeente 

in het vooruitzicht, staan zij voor de uitdaging om op creatieve wijze sponsoren te interesseren. 
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7. P.R. & Communicatie 

Communicatie is belangrijk zowel binnen Hockeyclub HDL als naar buiten toe. Iedereen levert hieraan 

een bijdrage en kan daarmee het verschil maken. Dit seizoen hebben we belangrijke stappen gezet in 

onze online communicatie: op de website kunnen (nieuwe) leden nu alle relevante informatie vinden, 

via de digitale nieuwsbrief attenderen we leden en hun ouders op de vele nieuwtjes die we publiceren 

op de homepage en Twitter en Facebook worden volop ingezet om nieuws te verspreiden. Leuk om de 

resultaten te bekijken: we hebben maart liefst 4 tot 40 berichtjes per maand gepubliceerd, wat een 

bereik oplevert van 25 tot zelfs 600 personen per bericht, ook omdat mensen het delen. Nu op naar 

meer 'likes'! 

Verder is er een prachtige nieuwe Sjoet als bewaarnummer  uitgekomen, de Ledengids is weer compleet 

up-to-date gemaakt. Voor externe profilering zorgen onze persberichten, waarmee we enthousiast het 

nieuws van Hockeyclub HDL delen met de lokale & regionale media, print en online.  

Ook hebben we een mooie plek gekregen in de HaDeefilm 24/24 en het bijbehorende boek: het Meisjes 

C1 team is gefilmd tijdens de training en spelers en trainster zijn geïnterviewd. 

Ook de werving van basisschoolkinderen met een mooie pagina in het boekje van Sjors Sportief en de 

flyers die we uitdelen voor clinics in juni zorgen voor zichtbaarheid van Hockeyclub HDL. 

Met dank aan de enthousiaste inzet van Matthijs van Lierop, Henny Wijgergangs, Rob van den Berg en 

Anja Bekkers die enorm veel werk hebben verzet afgelopen jaar. 

Herhaling zorgt voor herkenning: samen zorgen we ervoor dat het logo te zien is op onze clubkleding, 

borden, in het clubhuis, op de website, in persberichten, op flyers, vergaderverslagen etc.   

Komend seizoen zullen we gebruik gaan maken van de Lisa club app, waardoor nieuws en teaminfo 

gemakkelijk en snel gedeeld kan worden en leden gebruik kunnen maken van een handige 

gezinsplanner. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


