
ZATERDAG 11 MAART

M A A R T  2 0 2 3  |  G E L D R O P

Woordje van de voorzitter 
Het Hockey Geldrop Huis
Terugblik op ALV 16/01/2023
Paastoernooi & vacatures 
Activiteiten agenda

HOCKEY GELDROP
NIEUWSBRIEF
Met nieuws en updates

PLAYHOCKEY BIJ HOCKEY GELDROP:
20% KORTING OP ALLES!

Zaterdag 11 maart is onze sponsor Play Hockey weer op de club aanwezig. Op deze dag
krijg je 20% korting op alle artikelen. Dus ook op de clubkleding.
Ook zullen ze een collectie veldhockeysticks meenemen waar je ook 20% korting op krijgt.
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https://www.instagram.com/playhockey.shop/
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Beste leden,

Aankomend weekend begint voor de meeste junioren en senioren de tweede seizoenshelft weer. Een week
later beginnen ook de andere teams met hun competitie.

Het weekend van 18 en 19 maart staat helemaal in het teken van de herstart van het seizoen met allerlei
activiteiten op zowel zaterdag als zondag. Meer hierover verder in deze nieuwsbrief. 
Onderdeel van dit weekend is de Happy Sunday. Als bestuur maken we ons zorgen over het omgaan met de
regels die hiervoor zijn vanuit de overheid. NIX<18 is een zo’n regel en ook wij als Hockey Geldrop moeten ons
hier aan houden. Niet alleen bij hockey feestjes, maar ook op de reguliere dagen dat we alcohol verkopen. De
Hockey Geldrop feestjes zijn alom bekend en vroeg of laat worden we geconfronteerd met handhaving. Als
op dat moment iemand onder de 18 jaar betrapt wordt met alcohol dan zijn we als club de klos. Niet alleen
omdat we dan vaker controles kunnen verwachten, maar ook omdat we dan eventueel de mogelijkheid kwijt
kunnen raken om dergelijke feestjes te kunnen geven. 
Ik doe daarom bij deze een oproep aan iedereen om hier rekening mee te houden en alleen alcohol te
drinken als je 18+ bent en geen alcohol te geven aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. NIX<18 is hierin
heel duidelijk. 

Ook het rookvrije sportcomplex breng ik graag nog even onder de aandacht omdat we helaas steeds vaker
mensen moeten vragen om buiten het complex te gaan roken of te vapen. Ook vapen valt onder roken en is
niet toegestaan op het gehele complex. 
Laten we met z’n allen het goede voorbeeld geven aan onze jeugd en niet roken op het complex!

Misschien heb je het al gehoord of gelezen? Er komt weer een (familie) Paastoernooi bij Hockey Geldrop. Na
een aantal  jaar hebben een paar leden het initiatief opgepakt om dit toernooi weer te gaan organiseren. Hoe
leuk is dat? Meer hierover in deze nieuwsbrief.

Speciale aandacht vraag ik voor de informatie over de de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijke
reglement. Deze zijn door de laatste ALV goedgekeurd. Hierin staan alle afspraken en regels die gelden als je
actief bent bij Hockey Geldrop. Verderop in deze nieuwsbrief staat waar je deze documenten kunt vinden op
onze site.

En als laatste wil ik je nogmaals vragen om eens goed na te denken of je iets kunt betekenen voor de club
waar jezelf met veel plezier hockeyt of waar jouw zoon en/of dochter iedere week met veel plezier kan
hockeyen. Ik hoef niemand uit te leggen dat dit alleen kan als er heel veel vrijwilligers klaar staan. Ook jij kunt
daar als vrijwilliger aan bijdragen. Sterker nog zonder vrijwilligers geen club en dus ook geen hockey plezier
voor jou of jouw kinderen.
In deze nieuwsbrief staan wederom alle vacatures waarbij er een paar heel urgent ingevuld moeten worden
omdat het anders heel lastig wordt om überhaupt te kunnen hockeyen. Zie ik jouw aanmelding hiervoor
binnenkort binnen komen?

Tot slot wens ik iedereen een mooi hockeyseizoen toe en laten we hopen dat we minstens net zo veel
kampioenen krijgen als in de herfst- en zaalcompetitie. 

Met sportieve groet,

Jef van Stratum
Voorzitter



KNHB:  Wij beoefen de hockeysport en zijn daarmee als vereniging verbonden aan de KNHB. 
Financieel Gezond:  Om ervoor te zorgen dat we toekomstbestendig blijven is het belangrijk om op een
correcte wijze financieel gezond te blijven, als Bestuur van HG zullen we hier duidelijke afwegingen in
blijven maken, welke recht doet aan onze visie/ missie. 
Gedragscodes:  Hoe maken we onze vereniging veilig? Als bestuur is het van belang om te weten wat goed
gaat binnen HG en wat beter kan en welke afspraken willen we hierin samen maken. 
Veilig sportklimaat “Sportief & Respectvol”:  Hockey Geldrop vindt dat iedereen een leven lang
hockeyplezier moet hebben/ houden. Daarom zetten wij in op een veilige sportomgeving. Een voorbeeld
hierin kan zijn: het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) (liefst twee personen: een
mannelijke en een vrouwelijke persoon). Een ander voorbeeld is te bepalen hoe om te gaan met
aanstellen van betaalde- en onbetaalde krachten (screening, VOG) De commissie Sociale Veiligheid is hier
inmiddels mee aan de slag gegaan om invulling aan te gaan geven binnen onze vereniging, zodat we
gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aanpakken.  

Speerpunt: Hockeyontwikkeling : Hier onder valt alles op het gebied van hockeytechnische ontwikkeling
(prestatiegerichte ontwikkeling, breedtegerichte ontwikkeling, arbitrage ontwikkeling) 
Speerpunt: Maatschappelijke betrokkenheid : Hier onder valt alles op het gebied van hoe wij als Hockey
Geldrop kunnen en willen bijdrage aan onze maatschappelijke betrokkenheid (bijv. duurzaamheids
ontwikkeling) 
Speerpunt: Leden- en vrijwilligersbetrokkenheid : Hier onder valt alles op het gebied van hoe wij onze
leden en vrijwilligers meer kunnen en willen betrekken binnen Hockey Geldrop. 

Het bestuur van Hockey Geldrop heeft in de ALV het 'Hockey Geldrop Huis' gepresenteerd. Dit “huis” heeft
een fundering bestaande uit de KNHB, gedragscodes, financieel gezond en een veilig sportklimaat. 

De fundering is de basis van onze vereniging:

Het dak van het “huis” bestaat uit een geactualiseerde visie en missie voor Hockey Geldrop. Om dit te
realiseren focussen we op drie pijlers:

Als bestuur hebben wij de richting vastgesteld hoe wij hier de komende periode richting aan willen gaan
geven. Het fundament en de missie/ visie gelden als vertrekpunt. Aan de speerpunten zullen we samen met
de leden  en vrijwillers invulling en vorm aan geven. 
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Beleidsrichting

Hockey geldrop biedt een leven lang 
hockey plezier voor iedereen; van samen 

(prestatie) hockeyen met vrienden en vriendinnen, hier kun je je 
verder ontwikkelen. Sponsoren maken dit mede mogelijk. Waar gastvrijheid 

en vertrouwen samen komen, én iedereen zich binnen Hockey Geldrop welkom voelt 

Familiaire- breedte & prestatiegerichte hockeyvereniging met een sterkte regionale uitstraling, waar je op een
prettige wijze langdurig kunt blijven hockeyen 

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

Veilig sportklimaat 'Sportief & Respectvol' 

Financieel gezond Gedragscodes

Hockey 
ontwikkeling

Maatschappelijke
betrokkenheid

Leden 
betrokkenheid

Visie

Missie

Speer-
punten

Fundament

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/vertrouwenscontactpersoon-vcp?msclkid=d9c575c2a91f11eca15ed4a6f4ef226b
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/screenen-van-vrijwilligers/


De ALV heeft besloten dat de contributies met ingang van het seizoen 2023/2024 worden verhoogd. Zoals in
de ALV van 16 januari jl. is aangegeven, zijn de contributies de afgelopen jaren met 3% geïndexeerd. Zeker
voor wat betreft het lopende seizoen is dat veel minder dan de inflatie. Ondertussen worden veel lopende
kosten wel gecorrigeerd voor de inflatie. Kostenverhogingen van 10% tot 20% zijn geen uitzondering, de
energieprijzen verveelvoudigen. Omdat we als vereniging energie ook tegen variabele prijzen moeten
afnemen, gaan de kosten enorm toenemen. Niemand weet welke kant het opgaat.

De contributieverhoging is nodig om de stijgende lasten te kunnen dekken, zodat we als vereniging financieel
gezond kunnen blijven. De verhoging is fors, dat realiseren we ons. Omstandigheden van buiten dwingen ons
er echter toe. En ondanks de verhoging zijn de contributies van Hockey Geldrop nog steeds aan de lage kant
in vergelijking met omliggende verenigingen.

Naast een algemene contributieverhoging heeft de ALV ingestemd met de invoering van een prestatietoeslag
voor de spelers van de prestatieteams. Prestatieteams krijgen immers een kledingpakket en een
gediplomeerd trainer. Deze toeslag wordt bij omliggende verenigingen al jaren gehanteerd.

Bij vragen over de contributies of prestatietoeslag kun je je wenden tot de penningmeester@hockey-
geldrop.nl.

M A A R T  2 0 2 3  |  G E L D R O P

TERUGBLIK OP ALV VAN 16/01/23

4

Contributies

Nieuwe Statuten 

Oude statuten zijn van 22 september 1978
Nieuwe wetgeving WBTR
KNHB heeft concept statuten opgesteld met:

Verplichte artikelen vanuit de KNHB
Adviserende artikelen m.b.t. de WBTR

Statuten zijn in concept akkoord bevonden door:
Notaris Maria Koudijs
KNHB

De ALV (16 januari jl.) heeft de nieuwe statuten goedgekeurd. 
De statuten zijn terug te vinden op LISA/ documenten/ALV 

Nieuw huishoudelijk reglement

Oude reglement is van 22 juni 1984
In het huishoudelijk reglement staan aanvullende afspraken op clubniveau
Het huishoudelijk reglement is aanvullend op de statuten
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en/of de wet
Het huishoudelijk reglement is besproken met de notaris

De ALV (16 januari jl.) heeft het nieuwe huishoudelijke reglement goedgekeurd. 
Het huishoudelijk reglement is terug te vinden op LISA/documenten/ALV

mailto:penningmeester@hockey-geldrop.nl
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Wedstrijdsecretaris (vanaf seizoen 23/24)
Ledenadministratie (vanaf seizoen 23/24)
Materiaal verantwoordelijke (vanaf seizoen 23/24)
Barouders op zaterdag 
Commissieleden:

Activiteiten
Arbitrage
Communicatie
Technische commissie
Barcommissie

Hockey Geldrop is op zoek naar vrijwillers omtrent:

Klik hier voor meer informatie. 

FAMILIE PAASTOERNOOI 2023

Het traditionele familie paastoernooi van Hockey Geldrop is weer terug op maandag 10 april! Een dag voor
jong en oud waarin samen hockeyen en plezier maken centraal staan. Iedereen mag meedoen!

Meld je vóór 20 maart aan via familietoernooi@hockey-geldrop.nl en vermeld jullie teamnaam, deelnemers
en de naam van jullie contactpersoon. Om het wedstrijdschema eerlijk in te delen is het handig als je bij de
aanmelding de leeftijd en evt. hockey-niveau van de deelnemers vermeldt.
De kosten bedragen €300,- per team (15 personen). Extra personen €20,- p.p.

Hockey Geldrop

Vacatures bij Hockey Geldrop
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aanmelden
vóór 20 maart

thema:Pasen

PaastoernooiPaastoernooiPaastoernooi
Maandag 10 april 2023

FAMILIE | VRIENDEN | ALLE LEEFTIJDEN

HOCKEYTOERNOOI

https://www.hockey-geldrop.nl/site/default.asp?Option=2505&amp;FunctieID=244&amp;menu=2
mailto:familietoernooi@hockey-geldrop.nl


4 en 5 maart: start lente competitie
11 maart: Play Hockey aanwezig op de club 

7 april: Goede Vrijdag
8 en 9 april: Geen competitie 
10 april: Paastoernooi
23 april: Happy Sunday
27 april: Koningsdag
29 en 30 april: Geen competitie (muv H1 & D1) 

5 mei: Bevrijdingsdag
6 en 7 mei: Geen competitie (muv H1 & D1) 
18 mei: Hemelvaartsdag
27 en 28 mei: Geen competitie (muv JO18-1 & JO16-1) 
29 mei: Pinksteren

10 juni: Friscantus voor de jeugd incl. huldiging lentekampioenen
11 juni: Seizoensafsluiting incl huldiging kampioenen

Maart

April

Mei

Juni

FEESTWEEKEND
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ACTIVITEITEN AGENDA
lente seizoen 2022/2023
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18 maart: cowboys & indianen saturday incl.
huldiging herfst- en zaalkampioenen 
19 maart: great western sunday incl. huldiging herfst-
en zaalkampioenen 

Agenda

Save the date!

info@hockey-geldrop.nl@hockeygeldrop /hockey.geldrop

https://www.instagram.com/hockeygeldrop/?hl=nl
https://www.facebook.com/hockey.geldrop
mailto:info@hockey-geldrop.nl
mailto:info@hockey-geldrop.nl
https://www.instagram.com/hockeygeldrop/?hl=nl
https://www.facebook.com/hockey.geldrop

