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Verslag Bestuur  2015-2016 
 

 

Samenstelling bestuur 

In het verslagjaar 2015-2016 is de samenstelling van het bestuur van Hockeyclub HDL gelijk gebleven. 

 

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

 Rob van den Berg,  Activiteiten & Clubhuis/Kantine 

 Victor Sanders,  Penningmeester  

 Camiel Aarts,  Voorzitter  

 Robert Wijdeveld,  Technische Commissie  

 Anja Bekkers,  Secretaris en P.R. & Communicatie 

 

Bestuursvergaderingen & Agendapunten 

In het seizoen 2015-2016 heeft het bestuur 10 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 is goed verlopen en de lijnen zijn kort: Michel Bouwens en 

Frank Pater zijn onze aanspreekpunten, Rien Wijdeven is de verantwoordelijke wethouder.   

Vervanging van de verlichting is opgeschoven van 2015 naar 2016: de ervaringen met LED-verlichting bij 

MHC Heesch worden geoptimaliseerd, zodat de installatie bij ons zonder problemen kan plaatsvinden. 

Onze club is de grens van 260 leden al 6 jaar geleden overschreden en sindsdien zijn we in gesprek met 

de Gemeente Bernheze over uitbreiding met een extra (pupillen)veld. Zelfs met heel goed plannen 

krijgen we de wedstrijdplanning op de zaterdagen en de trainingen door de week niet meer rond zonder 

dat we uitlopen. Dat leidde ertoe dat er vorig jaar nog slechts een hamerslag nodig was vóór we met de 

aanleg van een nieuw veld konden beginnen. Wat gebeurde er? De gemeente besloot opeens andere 

prioriteiten te stellen en wij hadden het nakijken. 

Daarom hebben we dit jaar meerdere malen overleg gehad met de gemeente, samen met VV Avesteyn.  

We hebben als bestuur gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens de Commissievergadering op  

10 mei in het Gemeentehuis. Op 5 juni heeft de gemeente positief besloten over een nieuw kwart veld 

voor onze club en dit opgenomen in de Perspectiefnota. Tijdens de behandeling van de begroting voor 

2017 in november zal de gemeente definitief een besluit hierover nemen. 

Het ziet er dus naar uit dat in 2017 een nieuw kwart veld kan worden aangelegd. Onze voorkeur gaat er 

naar uit om het nieuwe veldje pal voor het huidige clubhuis te leggen en het voetbalveld van Avesteyn 

een stukje op te schuiven. Om te zien of dit mogelijk is, zal dit worden opgemeten.  
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2. Hockey Technische  Zaken 

De Technische Commissie bestond 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.:  

-   Hans Kaandorp:   Trainingen & trainersopleidingen 

-   Inge Kuypers:   Jongste jeugd 

foto inzetjes v.l.n.r.: 

-   Nathalie Verstegen:  Wedstrijdsecretariaat. 

-   Dirk Tolboom:   Arbitrage, vanaf augustus heeft hij de scheidsrechtersindeling overgenomen van 

Maarten van Santvoort. Graag bedankten wij Maarten van harte voor zijn inspanningen! 

 

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.  

Bovendien zijn we enorm blij met de (jeugdige) trainers, die elke week in weer en wind voor de 

uitdaging staan om onze leden zowel conditie, techniek, tactiek als samenwerking bij te brengen. 

We hebben veel nieuwe jonge leden mogen verwelkomen na de clinics in juni. Seizoen 2015-2016 zijn 

we gestart met 2 F3-teams,  3 E-6 teams (waarvan 1 jongensteam!) en 2 E8-teams. Ondanks gerichte 

werving, is het lastig om aanwas van jongens te krijgen. Daarom is er een Jong Heren team gevormd 

samen met Geel/Zwart (Hockeyclub Veghel). 

Voor het eerst hebben we binnen de club selectie toegepast binnen de 3 D-teams. Dit is zorgvuldig 

voorbereid met evaluatie van spelers door coaches en trainers. Aan het begin van het seizoen, was het 

even wennen en samen zorgen dat de nieuwe samenstelling echt als een team gaat functioneren en 

lekker kan hockeyen. Uiteindelijk zijn we positief over en zullen het selecteren verder uitrollen binnen 

de club, waar zinvol en mogelijk. 

Vanaf oktober zijn er extra trainingen gegeven aan de zij-instromers door Cyril Haeve. 

Op 17 april hebben we voor de tweede keer de Clubkampioenschappen Shoot Out georganiseerd op ons 

eigen veld. Na een aantal spannende poulewedstrijden en een verliezersronde kwamen Olaf Ketelaars, 

Jori Vissers, Jann Sparidans, Miryanne Ruijs, Emma Schouten en Ruben van Cleef als winnaars uit de bus! 
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Ton Keetels heeft een bijzonder geslaagd 'Kus de scheids' junioren B georganiseerd in de herfstvakantie , 

samen met Rob Dortmans een thuisblijverstoernooi in de kerstvakantie en diverse extra clinics 

gedurende dit seizoen voor de liefhebbers.  

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

Dit heeft geresulteerd in 5 teams die dit seizoen kampioen zijn geworden en deze hebben we op 5 juni 

2016 gehuldigd en getrakteerd op overheerlijke taart. 

Op 3 juli vond de kennismaking plaats van de nieuwe D-, C- en B-teams voor seizoen 2016-2017. Hans 

Kaandorp had leuke spelvormen neergezet en gaf een toelichting op de indeling van de teams. Ouders 

werd gevraagd wie deze teams wil gaan trainen en wie wil gaan coachen komend jaar. 

Leuk was de camera die de snelheid mat van de slag op goal: wel tot 88 km/uur! 

Dirk Tolboom deelt de scheidsrechters naar vermogen 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 april  is een E-learning scheidsrechterscursus georganiseerd door Robert Wijdeveld, met  

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

Verder zijn we gestart met scheidsrechterscoaching om de vaardigheden en het (zelf) vertrouwen te 

ondersteunen: gedurende 8 zaterdagen werden onze scheidsrechters begeleid tijdens de wedstrijden en 

kregen ze tips waar ze op moeten letten en hoe ze dingen kunnen aanpakken. Met dank aan Hans van 

Weert van de KNHB, Roelie Willems, Camiel Aarts en Hans Kaandorp.  

Hans Kaandorp zet zich in om de kaderontwikkeling (begeleiding & coaching) van onze jeugdige trainers 

te verbeteren. Komend seizoen 2016-2017 zullen we daarvoor een externe trainer inhuren. 

Nathalie Verstegen runt het Wedstrijdsecretariaat op vriendelijke en voortvarende wijze, zodat alles 

goed gepland wordt en uitslagen tijdig worden doorgegeven aan de KNHB. 

In december, januari & februari zijn zaalhockeywedstrijden gespeeld met Heesch, Schijndel en Berlicum 

voor alle teams. Rob Dortmans heeft zich bijzonder ingezet voor deze wintercompetitie, samen met 

Rianne Daandels en Carmen van den Boom en we zijn blij met de hulp van de ouders tijdens de 

wedstrijddagen van de E-teams in Sportzaal Bernrode.   

Bovendien hebben maar liefst 5 teams gespeeld in de KNHB zaalcompetitie (10 wedstrijden). 

Voor de meesten is zaalhockey nieuw: minder spelers hockeyen op een kleiner speelveld. Gelukkig 

hebben we een zachte winter gehad en konden we met de nieuw aangeschafte balken buiten op onze 

eigen accommodatie een zaalhockeyveld nabootsen en volop trainen.  

Voordeel: de spelers doen enorm veel ervaring op in het aannemen en passen van de bal en het 

positiespel. Het is een snel en technisch spelletje, dus zeer leerzaam en goed voor de conditie.  

Kortom: door het zaalhockey beginnen onze leden fit aan de nieuwe veldcompetitie! 
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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 Victor Sanders heeft de boekhouding verder geautomatiseerd door de inzet van 

Twinfield. Hierdoor zijn we nu in staat maandelijks de vinger aan de pols te houden met onze uitgaven 

en inkomsten en tijdig actie te ondernemen, indien nodig. 

Helaas is het door omstandigheden niet gelukt om de incasso van de contributie in oktober en maart te 

laten plaatsvinden. Uiteindelijk is dit in juni en september gebeurd, waarvoor onze excuses. 

Tijdens de ALV van 29.09.2015 werd duidelijk dat we het minimum aan eigen vermogen hebben bereikt, 

terwijl we investeringen moeten gaan doen in onderhoud van het clubhuis en een nieuw pupillenveld. 

Het is daarom niet genoeg om de begroting de komende jaren sluitend te krijgen, de club moet sparen 

om te kunnen investeren. Daarom heeft de vergadering ingestemd met de verhoging van de contributie 

voor 2015-2018 en tevens te focussen op sponsoring & fondsenwerving de komende jaren. Het bestuur 

geeft aan te zullen onderbouwing hoe de gereserveerde gelden zullen worden aangewend (labelen).  

Dit betreft de investeringsbegroting renovatie clubhuis en extra veld. 

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 hier-

voor is de drukte van wedstrijdspelertjes nu we 10 teams hebben voor de (jongste) jeugd in F, E en D.   

De coördinatie hiervan in is goede handen bij Mara Leerdam . En Monique van Zutphen zorgt voor de 

bevoorrading door inkopen te doen voor onze kantine. 

Onderhoud van het clubhuis heeft de aandacht en de gemeente heeft de kleedkamers opgeknapt. 

Vernieuwing van de keuken staat voor komend seizoen op de planning. 

Het veld is ook dit jaar wekelijks onderhouden door Marc Timmers, die wij hiervoor hartelijk danken! 

 

5. Activiteiten 

Voor jong en oud zijn er leuke activiteiten georganiseerd.  

Zondag 6 september begonnen we op gezellige wijze het seizoen met een familietoernooi.  

Jong en oud, hockeyers en nieuwkomers streden om de eer. Met 76 deelnemers in 8 teams streden de 

families met groot enthousiasme om de podiumplaatsen. Met dank aan Rob van den Berg, Henry van 

Zutphen en Rob Dortmans. 

Er was veel belangstelling voor de informatiebijeenkomst "Eerste beoordeling bij hockeyblessures"  

op 5 en 12 oktober, gegeven door huisartsen Damiaen van Doorninck en Tom Reith. 
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Op 5 juni hebben we 5 kampioensteams in het zonnetje gezet: Meisjes A1, Jongens B1, Dames 2 en de 

zaalhockeyteams Meisjes B1 en D1 gefeliciteerd! 

Op 7, 14 en 21 juni hebben 20 -25 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 11 juni is voor de derde keer de Mini-Slotdag gehouden op het hockeyveld van onze club, dit keer 

voor de voor de Meisjes F-teams uit de regio . Zeer geslaagd met dank aan Minka Hexspoor, Minranda 

van Asseldonk, René Krikhaar, Lia Schouten, Daniëlle Hofmans en Rob van den Berg. 

Met de F-jes en E6-tjes hebben we Sinterklaas gevierd in het clubhuis. 

Op zaterdag 2 juli gingen de jongens en meisjes van de E8-tallen, D en C teams naar Klimrijk Brabant in 

Veldhoven. Meer dan 50 kinderen deden mee aan  lasergamen of klimmen: leuk én spannend! 

De jong volwassenen zijn op 9 juli naar de Escaperoom in Eindhoven geweest en hebben dat daarna 

gezellig afgesloten met een BBQ op de club. 

Graag bedanken wij de Jeugdactiviteitencommissie voor hun inzet! Deze zal in seizoen 2016-2017 

bestaan uit: Carmen van de Boom (voorzitter), Rianne Daandels, Angelique Dortmans  

en Ellen Laurensen.  

Op  23 juni 2016 hebben we de vrijwilligers bedankt met een gezellige (en warme)  wijnproefavond bij 

De Toren; er was een uitstekende opkomst en goede sfeer. 

 

6. Sponsoring 

De Sponsorcommissie heeft een aantal nieuwe sponsoren weten te interesseren voor borden langs het 

veld en voor reclame via terrastafels. Hiernaast zijn we goed geholpen met sponsoring in natura. 

In samenwerking met de orthodontistenpraktijk Veghel hebben we een bitjesactie gehouden, waar  

15 leden een bitje op maat hebben laten aanmeten. 

Dankzij de stemmen van leden van Rabobank Bernheze Maasland tijdens de Clubkascampagne, hebben 

we in november 2015 € 1.112,44 mogen ontvangen, die we intussen hebben geïnvesteerd in Wifi in het 

clubhuis. 

Alina van Marsbergen was de drijvende kracht achter de kerstbrodenactie, die maar liefst € 1.300,- 

opleverde en ten goede komt aan het opknappen van onze kantine. 

In februari hebben Marlein van de Wijgert en Rob van den Berg 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 12 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. Rob heeft de kantine voorzien van 

nieuwe tafels en stoelen, verder zijn de lampen vernieuwd. De volgende stap is de nieuwe look van de 

kantine, zodat alles weer mooi één geheel wordt. 



Verslag Bestuur  2015 - 2016 
 

Door:    Anja Bekkers,  Secretaris 

 

Verslag Bestuur Seizoen 2015-2016 ALV Hockeyclub HDL 12.10.2016 6 / 7 

 

Het sponsorcontract met Van Tilburg Mode & Sport is in juni met 3 jaar verlengd. Naast een mooi 

bedrag per jaar voor de materialen, betekent dit dat onze leden en teamsponsoren hier de clubkleding 

aanschaffen met aantrekkelijke korting. Zie ook -> Clubkleding  

In het najaar van 2016 zal het een uitdaging zijn om stemmen te werven voor de Clubkas campagne van 

de Rabobank en support te geven aan de Spaarplaatjes Clubalbum actie van de Jumbo. 

In seizoen 2016 - 2017 zal de Sponsorcommissie bestaan uit Hugo Bosmans, Gerion Pelders, Rob van 

den Berg en Alina van Marsbergen. Met afnemende subsidiegelden van de Gemeente, staan zij voor de 

uitdaging om op creatieve wijze sponsoren te interesseren! 

 

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.  

Alle leden en hun ouders kunnen gebruik maken van de Lisa club app, waardoor nieuws, wedstrijden, 

rijschema's en teaminfo gemakkelijk en snel gedeeld kan worden en ze gebruik kunnen maken van een 

handige gezinsplanner. 

We hebben onze online communicatie enorm actief ingezet: op de website kunnen (nieuwe) leden alle 

relevante informatie vinden, de vele nieuwtjes die we publiceren op de homepage zijn nu ook mobiel te 

zien via de Lisa app en Twitter en Facebook worden volop ingezet om nieuws te verspreiden. Leuk om 

de resultaten te bekijken: we hebben maar liefst 25 tot 40 berichtjes per maand gepubliceerd, wat een 

bereik oplevert van 50 tot zelfs 1.000+ personen per bericht, ook omdat mensen het delen. Nu op naar 

meer 'likes'! 

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 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. 

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.   

Voor 2016-2017 staat de invoering van narrowcasting Lisa op het programma, zodra we een tv-scherm 

hebben geplaatst in het clubhuis. De inhoud van het scherm bestaat o.a. uit het clubnieuws, het 

wedstrijdschema, voorstellen van de teams, 'live' uitslagen vanuit het digitale wedstrijdformulier, 

sponsoren, nieuws en weersvoorspelling, etc. 

Met dank aan de enthousiaste inzet van Henny Wijgergangs, Rob van den Berg en Anja Bekkers die 

enorm veel werk hebben verzet afgelopen jaar. Voor seizoen 2016-2017 zijn we op zoek naar leden en 

ouders die het leuk vinden om actief te zijn in de communicatie in en over onze club: graag melden bij 

Anja Bekkers via anja@hdlhockey.nl  , T. 0413 - 22 99 67  of  M./app 06 - 3605 7681. 

  

http://www.hdlhockey.nl/site/Default.asp?option=2502&stcname=Sponsoring_clubkleding
http://www.hdlhockey.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=401&Volledig=1
http://www.hdlhockey.nl/site/Default.asp?
http://www.hdlhockey.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=401&Volledig=1
https://twitter.com/HockeyclubHDL
https://www.facebook.com/Hockeyclubhdl/
mailto:anja@hdlhockey.nl
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8. Vrijwilligers 

Binnen onze club borrelt en bruist het van de nieuwe plannen en activiteiten. Jammer genoeg blijft het 

erg moeilijk om met het huidige aantal vrijwilligers alles goed te blijven organiseren. Daarom roepen we 

leden en ouders op om zich te melden en actief bij te dragen aan de organisatie van onze club. Het is 

niet alleen een club vóór de leden, maar vooral ook dóór de leden. 

Wij hopen echt dat leden en ouders de handen uit de mouwen willen steken om de vele activiteiten die 

binnen onze club moeten gebeuren goed te laten verlopen. Als bestuur en commissies kunnen en willen 

wij het niet allemaal alleen doen. Daarom hebben we een overzicht gemaakt met de activiteiten en 

functies en deze PDF per mail en via de website gedeeld met leden en ouders. 

Draag je Hockeyclub HDL een warm sporthart toe en ben je zelf in staat om iets voor de club te doen, 

meld je dan nu! Er is altijd een zinvolle functie binnen onze club om je voor in te zetten! 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Anja Bekkers, secretaris@hdlhockey.nl 

 

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

secretaris@hdlhockey.nl

