HC VOORNE
HOCKEYPRAET
April 2020
Vanaf nu kun je al hockeyen bij HC Voorne
vanaf 4 jaar!
Heb je een vriendje of vriendinnetje, of
broertje of zusje die zou willen hockeyen,
vertel het hem of haar. Je kunt 3
proe%rainingen meedoen bij de Funkeys!
Aanmelden via: jeugdzaken@hcvoorne.nl

Beste hockeylie-ebbers,
Het is voorjaar. De paasdagen zijn al weer geweest. En op tweede
paasdag viel er na&e sneeuw.. Niets lijkt meer vanzelfsprekend.
Ook het gewoon lekker kunnen sporten en elkaar op de club
ontmoeten is nog steeds niet zo normaal als het zou moeten zijn.
Gelukkig wordt er nog wel steeds iedere dag lekker getraind,
inmiddels ook weer door de meeste van onze senior leden en
wordt er ieder weekend gestreden in de Voorne Local League!
We werken er hard aan om voor de zomer het complex helemaal
op orde te hebben. Oefenveldje, speeltuin en alle rommel
afgevoerd of opgeruimd! We hopen dat we elkaar dan ook weer
langs het veld en in het clubhuis kunnen ontmoeten.

leden van HC Voorne krijgen €35,- Euro
kor$ng. Vraag de kor$ngscode op bij je
teammanager en kijk op onze website of in
de Hockeyapp voor meer informa1e

SAVE THE DATE
07/04 hockey clinic
03/05 Hockey kamp
04/05 Hockey kamp
05/05 Hockey kamp
08/06 voorjaars-ALV

Prach&g om te zien dat naast vrijwilligers er ook (hoofd)sponsoren
zijn die in deze bijzondere (corona) /jd HC Voorne een warm hart
toedragen. Door bestaande en nieuwe sponsoren is er extra geld
beschikbaar om onze club verder te professionaliseren en
faciliteiten te verbeteren. We zijn hen erg dankbaar!
Om de club toekomstbestendig te houden is ledenbehoud en
−groei een belangrijke doelstelling van de vereniging. Zowel in de
jeugd, met name het aanbod van onderaf, als bij de senioren onder
het mom van een leven lang bewegen, zien wij een noodzaak en de
mogelijkheden om het aantal leden te laten groeien. Eén van de
maatregelen die we al hebben genomen is dat je dit jaar al vanaf 4
jaar bij ons kunt komen hockeyen.
Dit jaar vergt nog meer dan anders de inzet en ﬂexibiliteit van alle
vrijwilligers die onze club rijk is om dit alles mogelijk te maken. Als
kleine blijk van waardering naar al die vrijwilligers hebben we
daarom 'jdens de wedstrijden en trainingen van vorige week een
presentje uitgedeeld.

HC VOORNE
HOCKEYPRAET
VACATURES
HC Voorne is dringend op zoek naar een
nieuwe penningmeester. Heleen
Boender gaat na vele jaren inzet in het
bestuur, aan het einde van dit seizoen
stoppen. Uiteraard gaat ze haar opvolger
helpen en inwerken.
Ook is er nog ruimte voor een extra
bestuurlid.
sdvxc
We hopen snel de bar weer te kunnen
openen. Wil jij ons daar bij helpen als
supervisor?
Heb je belangstelling voor een van deze,
of misschien een andere func%e, of ken
je iemand die mogelijk belangstelling
hee#? Verstel het ons.
Reac%es naar secretariaat@hcvoorne.nl

Ben je nog niet ac,ef als vrijwilliger, maar zou je dat wel wilen?
Spreek vooral een van de vrijwilligers of bestuursleden aan. We
hebben je er graag bij, want de vereniging zijn we allemaal!
Hoewel we ons best hebben gedaan alle vrijwilligers te bereiken,
weten we dat we nog niet iedereen hebben gezien. Weet dat er
ook voor jou als vrijwiligers nog een presentje ligt te wachten in het
clubhuis. We proberen het je zo snel mogelijk te geven, maar
schroom ook niet om ons aan te spreken om het in ontvangst te
nemen.
We wensen iedereen een heel ﬁjn en spor,ef voorjaar.
Patrick, Jacqueline, Heleen, Bart, Cornelis, Ritchie en Daan.
Bestuur HC Voorne
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Nieuwe trainer/coach Heren 1
We zijn verheugd aan te kondigen dat Stan Levels met ingang van
het nieuwe seizoen de nieuwe trainer/coach wordt van HC Voorne
Heren 1. Stan hockeyt zelf al lange 4jd bij HC Voorne, is nu nog
speler van Heren 1 en hee% in de afgelopen jaren meerdere jeugden damesteams getraind bij onze vereniging.
Stan hee( dus de nodige trainerservaring en hee( de CIOS
sportopleiding afgerond. Met deze achtergrond is het trainerschap
van Heren 1 voor Stan een logische en mooie vervolgstap binnen
HC Voorne. Wij zijn er erg trots op dat een spelend lid van onze
eigen vereniging zich hee+ ontwikkeld tot een goede kandidaat
trainer/coach.
Nadrukkelijk willen wij Caroline, Richard, Jeroen en Ivo bedanken
voor het invullen van de trainer- en coachrol in het huidige seizoen.
Het is geweldig dat zij samen bereid zijn geweest de ontstane
vacature met elkaar op te vangen!
Met veel vertrouwen wensen wij Stan en Heren 1 alvast veel succes
voor het komend seizoen!
Bestuur HC Voorne

We zijn momenteel bezig met het
vormen van een besloten HC Voorne
Linkedingroep, waar alle leden en
ouders van onze vereniging lid van
kunnen worden. Zo kunnen we elkaar
makkelijker vinden en kunnen er,
zowel privé als zakelijk , contacten
worden gelegd.
Verder is het natuurlijk pre1g om als
club te weten wie onze leden zijn en
als we op zoek zijn naar speciﬁeke
kennis of vaardigheden, wie we
daarvoor zouden kunnen benaderen.
Een en ander is nu in voorbereiding en
meer info volgt snel..
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En nog steeds… Corona
Hoewel het einde in zicht lijkt, hebben we nog steeds last van alle
beperkingen die de corona pandemie met zich mee brengt.
HC Voorne volgt de adviezen van de Rijksoverheid, de richtlijnen
van het RIVM, de adviezen van de KNHB en de GGD Rijnmond, De
belangrijkste maatregelen die we op basis hiervan nemen zijn:
•
•
•

Publiek is helaas niet toegestaan tijdens trainingen en
wedstrijden
Clubhuis en kleedkamers zijn dicht
Na een training/wedstrijd direct naar huis

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
We realiseren ons dat deze maatregelen ingrijpend zijn. Eerder
hebben we laten zien dat HC Voorne-leden hier mee om kunnen
gaan. We zien ook dat we er “allemaal een beetje klaar mee zijn”
en dat er soms afgeweken wordt van de maatregelen. Natuurlijk
begrijpen we dat ook en hebben we zeker begrip voor persoonlijke
meningen, alleen als club kunnen we hier natuurlijk niets mee
doen. Afwijken van richtlijnen en/of normen kan betekenen dat we
als club een fikse boete kunnen krijgen en in een extreem geval
zelfs dicht moeten. Dat betekent dus dat een afwijking, en dat kan
ook slechts 1 persoon zijn, gevolgen kan hebben voor de hele
vereniging. Wij gaan ervan uit dat iedereen dit begrijpt en we
vertrouwen erop dat we elkaar hierop aan kunnen spreken.
De vereniging zijn we allemaal!

