Terugblik seizoen 2020-2021

Algemeen
Helaas stond seizoen 2020-2021 volledig in het teken van de Corona beperkingen. Alleen aan het begin
en het einde van het seizoen mochten er competitie wedstijden worden gespeeld. Het was een periode
waarin de scholen dicht waren en veel juniorleden thuis zaten. Gelukkig mochten zij wel op het
hockeyveld komen. Tijdens deze periode hebben we als hockeyclub veel training gegeven en
verschillende onderlinge toernooitjes voor hen georganiseerd. De seniorenleden mochten door de
Corona maatregelen niet naar het hockeyveld komen en helaas heeft HDL voor hen tijdens dit seizoen
niet veel kunnen bieden. Het was ook heel jammer dat bij bijna alle activiteiten dit seizoen geen publiek
aanwezig mocht zijn. Onze jaarlijkse evenementen zijn niet doorgegaan met uitzondering van de
Kerstbroden actie.
Bestuurswisselingen
Tijdens de voorgaande Algemene Leden Vergadering is Camiel Aarts afgetreden als voorzitter en heeft
Rob Dortmans het voorzitterschap op zich genomen. Tevens is Freddy Lennings afgetreden als voorzitter
TC en is Monique Boskamp voorzitter van de TC geworden. Jasper van Doorn is tot het bestuur
toegetreden als Clubcoördinator. Daarbij heeft hij de coördinatortaken van zowel de
Communicatiecommissie als de Sponsorcommissie. Later in het seizoen gaf Marloes van Kessel aan te
willen stoppen als coördinator van de Activiteitencommissie. Ook deze taak heeft Jasper erbij genomen.
Beleidsplan 2021-2025
Vanuit het bestuur kwam de behoefte om een langere termijnplan te maken. Het doel was om meer te
weten te komen over wie we eigenlijk zijn en wat we graag zouden willen. Er is onder begeleiding van de
KNHB een traject gevolgd, waarbij er werd gestart met een enquete. Er is een werkgroep opgesteld,
vanuit verschillende disciplines binnen de club. Hieruit is een beleidsplan ontstaan voor de komende
jaren.

Hockeytechnische zaken
HockeyWerkt versus eigen trainers
Zo’n 6 jaar geleden is er een samenwerking met HockeyWerkt opgezet. HockeyWerkt is een
professioneel bureau die hockeytrainers aanbieden. De afgelopen jaren zijn we steeds meer gaan
leunen op de ondersteuning van deze organisatie.
Gedurende het seizoen 2020-2021 is er veel gebruik gemaakt van HockeyWerkt. Door de Corona
beperkingen is HockeyWerkt extra ingezet, waardoor we alle leden onder de 18 jaar toch nog een
sportief seizoen konden bieden. Zowel tijdens de vakanties, als enkele weken aan het begin en einde
van het seizoen, hebben we vaker gebruik gemaakt van HockeyWerkt dan vooraf ingepland. Er is door
de gemeente een subsidie verstrekt van Euro 1.870 voor de extra activiteiten die we binnen HDL
organiseerden.
Om twee belangrijke redenen is het bestuur begonnen om het aantal afgenomen uren bij HockeyWerkt
af te bouwen en te vervangen door eigen trainers. Ten eerste de te grote aanslag op de toch al smalle

begroting van de club en ten tweede is het bestuur van mening dat eigen trainers de binding binnen de
club bevorderen.
Vanuit de Technische Commissie is met success een trainerspoule opgezet die wordt gecoördineerd
door Dennis Kerkhof, Olaf Ketelaars en Mark Trentelman. We zijn erg blij met de 25 nieuwe trainers die
zich hebben aangemeld. Tot de zomervakantie zijn er voorbereidende bijeenkomsten geweest met als
doel om goed voorbereid seizoen 2021-2022 met de trainingen te kunnen starten. Er worden
evaluatiebijeenkomsten georganiseerd en worden trainers begeleid indien zij vragen hebben. Daarnaast
worden vanuit de trainerspoule trainingsprogramma’s verdeeld.
Door de opleiding en inzet van eigen trainers zijn de contractuele uren met HockeyWerkt voor seizoen
2021-2022 gehalveerd ten opzichte van 2020-2021.
Scheidsrechters en scheidsrechtercommissaris
Anneleen Pors heeft de functie van scheidsrechtercommissaris op zich genomen. Het indelen van
scheidsrechters is een grote puzzel. Voor het fluiten van de Dames 1 en de A-teams hebben we een
beperkt aantal ervaren scheidsrechters. Er wordt op verschillende manieren gezocht om het aantal
scheidsrechters uit te breiden. Ook is de scheidsrechterspoule nog niet op goede sterkte. Er zijn 25
nieuwe scheidsrechters vanuit de C en B-teams opgeleid, waarmee een achterstand is ingelopen.
Zaalhockey
Het hele zaalhockey programma heeft helaas niet door kunnen gaan door de Corona beperkingen. De
functie van zaalhockey coördinator is nog niet ingevuld. Zaalhockey is de afgelopen jaren volledig
geïntegreerd en een volwaardige tak van sport binnen de club geworden.

Activiteiten
Door de Corona zijn de jaarlijkse activiteiten bijna niet door gegaan. De Kerstmarkt was erg vindingrijk
opgezet in de vorm van een drive thru. Het inmiddels bekende hockeykamp tijdens de
Hemelvaartvakantie en de Sinterklaas activiteiten gingen helaas niet door. Ook de vrijwilligers BBQ en
andere gewenste activiteiten konden helaas niet doorgaan. Doordat deze activiteiten allemaal niet door
konden gaan, was het ook lastiger om het clubgevoel onder de leden en zeker de ouders te behouden.
Wel zijn er vele interne toernooitjes en andere activiteiten opgezet, zoals het In-Door-Out toernooi,
Husseltoernooi, Voorjaarsfestijn, Shoot-Out en husseltoernooitjes waar ook introducees welkom waren.
Voor ouders en leden waren er 2 keer per week conditietrainingen onder de naam Fit met HDL.
Bij basisschool ’t Palet hebben we vanuit HDL, tijdens de gymlessen een hockeyclinic verzorgd aan alle
groepen en de lagere groepen zelfs 3 keer.

Communicatie
Jasper van Doorn heeft de communicatie binnen HDL nieuw leven in geblazen. Er zijn vele berichten en
verslagen via social media gedeeld. Aangezien er geen publiek op het terrein aanwezig mocht zijn, was
deze communicatie een mooie manier om een indruk te geven over wat er op de club gebeurde.
Middels deze social media berichten wordt ook nog een grote groep bereikt die zijdelings met de club te
maken heeft.

Daarnaast is het blad Sjoet weer opgestart met een on-line versie en is de inhoud van de website
grotendeels aangepast.

Sponsoractiviteiten
Jasper is samen met Joost Luyendijk actief aan het werk gegaan om de huidige sponsoren weer goed in
kaart te brengen. Tevens zijn de mogelijkheden voor sponsoring overzichtelijk gemaakt en zijn er met
een aantal nieuwe bedrijven sponsorovereenkomsten afgesloten.
De sponsorcommissie streeft ernaar om de sponsoren een keer per jaar bij de club te betrekken middels
een evenement of activiteit.
Van Tilburg is gestopt met de verkoop van hockeyuitrusting. Het bestaande contract is stopgezet en er is
een nieuw contract met Van Tilburg en de importeur van Reece. In samenwerking met deze 2 partijen
hebben we een HDL webshop opgezet, waarbij 10% van de bestelde waarde direct naar de club gaat.
De sponsorinkomsten voor seizoen 2020-2021 waren €4.540 in vergelijking met €3.745. Dit is exclusief
de Rabobank Clubkas €963, Van Tilburg €800, NL Doet €341 en de Kerstbrodenactie €946. Helaas
hebben we niet kunnen oberen bij de pronkzitting waardoor we €1550 misliepen.

Accommodatie en velden
Er zijn wat aanpassingen gemaakt in en rondom de kantine. De openhaard is uit de kantine gehaald en
er zijn verschillende aanpassingen gedaan aan het meubilair. Rene van Doorn heeft hier enorm bij
geholpen. Tevens is de beukenheg rondom het grasveldje bij de kantine opnieuw gepland en een
loungehoek gecreëerd.
Het schilderwerk aan de buitenkant van de kantine dient komend voorjaar op een paar punten te
worden aangepakt.
Tijdens het komende winterseizoen zullen de toiletruimten worden opgeknapt en van nieuwe tegels en
sanitair worden voorzien. Dit is een lang gekoesterde wens die afgelopen zomer in gang zijn gezet, maar
door de drukke agenda’s van de benodigde vakmensen, was eerder inplannen niet mogelijk. Het
verwijderen van het huidige sanitair etc wordt door eigen vrijwilligers gedaan.
Er is nieuw hockeytouw voor de afscheiding op het veld en voor de E en F-teams zijn er nieuwe goals
gemaakt die de versleten kleine goaltjes gaan vervangen. Na de wintersport zullen deze goaltjes worden
ingezet.
We zoeken versterking bij de onderhoudswerkgroep, voor o.a. het schoonhouden van de bestrating en
de velden. Verder zijn we ook nog op zoek naar vrijwilligers voor klussen in en om het clubgebouw. Ben
jij iemand, of ken jij iemand, laat het ons weten.
Exploitatie Kantine
Vrijwel het gehele seizoen was de kantine gesloten. De aangekochte voorraad is deels verkocht en deels
tijdens de onderlinge toernooitjes uitgedeeld aan de leden. Consumpties werden tijdens toernooitjes bij
de deur aangeboden en zelden verkocht. De omzet €3.333 was dan ook een stuk lager dan de begrote
€4.675.

Begin seizoen 2021-2022 is er een nieuwe vrieskist en een koelkast aangekocht. De vriezer was kapot en
de koelkast en vriezer waren beide energieverslinders. Saskia coördineert met veel passie de inkoop en
kantine bezetting.

Leden
Het ledenaantal is de afgelopen 6 jaar telkens wat terug gelopen. Begin seizoen 2019-2020 waren er 215
leden. Begin seizoen 2020-2021 was het ledenaantal 210, waarbij er tijdens het seizoen nog 35 hun
clublidmaatschap opzegden. Gelukkig kwamen er ook weer 25 nieuwe leden, waardoor het ledental
uitkwam op ongeveer 200.
De overgang van de A-teams naar Dames 1 verloopt niet soepel en we zagen daar leden afhaken. Tijdens
het seizoen hebben de Dames 1 bijna niet kunnen trainen en geen wedstrijden kunnen spelen waardoor
de binding met de club onder druk stond.
Kabouterhockey zorgt voor een mooie aanwas en doorgroei van jonge leden. We zien hier
aanmeldingen van zowel jongens als meisjes. Vanaf seizoen 2021-2022 worden de hockeylessen
gegeven door eigen trainers en noemen we het Benjamin hockey.
Aandachtspunten:
Stagnerend ledental
Opzetten scheidsrechterspoule en aantrekken of opleiden van scheidsrechters om de A-teams en Dames
1 te kunnen fluiten.
Vacature penningmeester
Vacature zaalhockey coordinator

