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Voorzitter & statement
Even voorstellen
Mededelingen
Ere-lid & HJ Breen Wisselbeker
Zaalhockey 
Commissie Veilig Sportklimaat 

HOCKEY GELDROP
NIEUWSBRIEF
Met nieuws en updates

JO18-1 PROMOVEERT 
NAAR LANDELIJKE SUB TOP
Zaterdag 8 oktober 2022 heeft JO18-1 met 4-1 gewonnen van Maastricht JO18-1 waardoor
ze zijn gepromoveerd naar de Landelijke Sub Top. Gefeliciteerd jongens! 
Dank aan alle toeschouwers die het team naar de overwinning hebben gejuicht! 
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STATEMENT
Zoals tijdens de laatste ALV aangegeven, kun je via deze link het eind-statement van het bestuur
terugzien. 
Nogmaals wij, als bestuur, hechten er waarde aan via deze weg te benadrukken dat er met
betrekking tot onze trainer Maarten Krepel, van Dames 1, geen enkel signaal is dat er sprake is van
grensoverschrijdend gedrag. Wij betreuren dit ten zeerste voor Maarten, en wensen Maarten en
Dames 1 een onbezorgd hockey seizoen.

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
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Voor jullie ligt de 3e nieuwsbrief van Hockey Geldrop 
Een nieuwsbrief vol met nieuws, weetjes, een terugblik en een kijkje in de toekomst.

Als bestuur hebben we roerige tijden achter ons maar kijken we graag weer positief naar de toekomst toe.
Een toekomst waarin we er -samen met jullie- aan willen werken om Hockey Geldrop de leukste, gezelligste
maar ook sportiefste hockeyvereniging van de regio te blijven. Daar hebben we als bestuur onze pijlen op
gericht, maar dat kunnen we niet alleen! Gelukkig is het bestuur weer compleet en stellen de nieuwe
bestuursleden zich in deze nieuwsbrief graag aan je voor, en in deze nieuwsbrief zien jullie ook een overzicht
van de projecten en commissies waar nog steeds niet voldoende handjes beschikbaar zijn!  Deze commissies
kunnen helaas dus nog niet op volle kracht werken aan onze toekomst. De Toekomst van Hockey Geldrop.
Help ons mee en stel jezelf de vraag: "Wat ga ik doen om Hockey Geldrop te helpen?" Het antwoord van deze
vraag wordt graag gehoord door Erik Janssen als bestuurslid voor de nieuwe commissie Vrijwilligers. Deze
commissie zal zich gaan bezighouden met werven en verbinden van vrijwilligers voor onze vereniging. Als je
interesse hebt in deze nieuwe commissie of voor andere taken in onze vereniging: Erik zijn mailadres is:
vrijwilligers@hockey-geldrop.nl 

Ook wil ik langs deze weg iedereen bedanken die op Hockey Geldrop heeft gestemd bij de Rabobank Club
Support actie! Al die stemmen hebben er voor gezorgd dat we het mooie bedrag van € 1710,34 tegemoet
kunnen zien en waarmee we nieuwe, uitdagende en leuke trainingsmaterialen kunnen kopen voor de jongste
jeugd. Hoe leuk is het, dat we dat met jullie stem nu kunnen realiseren!

Nu we als bestuur weer voltallig zijn richten we ons volledig op de toekomst. Samen met de verschillende
commissies zijn we bezig om o.a. de toekomstvisie van Hockey Geldrop vast te stellen en uit te rollen. Heb jij
een idee of gedachten hierover of wil je hier over meepraten? Lees snel door om hier meer over te weten te
komen! We komen graag met jullie in gesprek om hierover van gedachten te wisselen.

Tot slot de JUMBO Plaatjesactie. Vanaf 2 november kun je het plaatje van jezelf, je team of van vriendjes en
vriendinnetjes sparen bij Jumbo Verhagen in Geldrop en zorgen dat je boek helemaal vol komt natuurlijk. Ook
hier meer over in deze nieuwsbrief. Ik wil een speciaal woord van dank richten aan Debby Haans en Anouk
Tielemans. Door hun tomeloze inzet kunnen we ook dit lustrum weer hockeyplaatjes sparen bij de Jumbo. 
 Ontzettend bedankt dames! Jullie zijn het praktijkvoorbeeld van dat je samen moet zorgen dat er iets gebeurt
bij Hockey Geldrop. Hopelijk motiveert dit meerdere ouders en leden ook om zich aan te melden als
vrijwilliger bij Hockey Geldrop.  Dat hoeft niet persé in een commissie, maar mag -net als Debby en Anouk-
ook op projectbasis waarbij je verantwoordelijk wordt voor een bepaald project, activiteit en/of evenement.
Nogmaals samen moeten we het doen!

Ik wens jullie veel lees plezier toe en graag tot ziens op onze mooie, gezellige en leuke club!
Jef van Stratum, Voorzitter

https://www.hockey-geldrop.nl/files/nieuws/220922StatementHockeyGeldrop.pdf
mailto:vrijwilligers@hockey-geldrop.nl


O K T O B E R  2 0 2 2  |  G E L D R O P

VOORSTELLEN NIEUWE BESTUURSLEDEN
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Onlangs ben ik toegetreden tot het bestuur van Hockey Geldrop. 
Mijn naam is Frank van Olphen (getrouwd met Patricia Bertens) en 2 kinderen
(Jesse en Sterre). Sterre speelt in MO12-2. Ik ben werkzaam als directeur bij elk®,
dit is een bouwbedrijf wat gespecialiseerd is in Renovatie en Onderhoud van
Maatschappelijk vastgoed.
 
Sinds mijn 15e ben ik begonnen met hockeyen bij MHC Goirle & MHV DVS. Binnen
MHC Goirle is ook mijn interesse ontstaan om actief bij te dragen binnen de
vereniging op het gebied van de toernooi- en/of activiteitencommissie en het
fluiten van hockeywedstrijden. 
Dit laatste heeft erin geresulteerd dat ik me heb doorontwikkeld tot
bondsscheidsrechter. Dat heb ik 18 jaar gedaan, waarvan 9 jaar in de heren
hoofdklasse. Na mijn actieve periode als bondsscheidsrechter heb ik 7 jaar de rol
vervult als voorzitter district bondsarbitrage (DBA) in Zuid Nederland en had
daarmee tevens zitting in het toenmalige districtsbestuur in Zuid Nederland.
 
Binnen HG ben ik op dit moment verantwoordelijk voor de portefeuilles Arbitrage
& ICT en samen met Stefan Houtakkers zijn wij verantwoordelijk voor het
Technisch Kader (TK) en de Technische Commissie (TC) waarbij ik me met name
richt op de senioren. Persoonlijk kijk ik er naar uit om zo veel mogelijk leden te
leren kennen en wil met mijn achtergrond helpen om HG verder te ontwikkelen
zodat iedereen zich op een veilige en langdurige manier kan blijven genieten van
de hockeysport. 

Stefan Houtakkers, geboren (1972) en getogen in Geldrop, getrouwd met
Lotte. We hebben 2 kinderen Floor en Max die beiden ook fanatiek hockeyen
bij Geldrop, zelf ben ik ruim 30 jaar lid van deze mooie club.
In het dagelijks leven hou ik me bezig met reclameproducties, ruim 26 jaar ben
ik eigenaar van D-Sign visuele reclame.
Onlangs ben ik toegetreden tot het bestuur. Samen met Frank van Olphen zijn
wij verantwoordelijk voor het Technisch Kader (TK) en de Technische
Commissie (TC), waarbij ik me met name richt op de junioren, materialen en
zaalhockey.
Als hockeyliefhebber vind ik het belangrijk om prestatie en plezier te
combineren en wil op de club betrokken, zichtbaar en verbindend zijn. Mijn
favoriete quote; denken in mogelijkheden!

Frank van Olphen | Arbitrage & ICT | TC & TK | tcsenioren@hockey-geldrop.nl

Stefan Houtakkers | Zaalhockey | Materialen | TC & TK | tcjunioren@hockey-geldrop.nl

mailto:tcsenioren@hockey-geldrop.nl
mailto:tcjunioren@hockey-geldrop.nl
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Ik ben Erik Janssen en ik loop sinds een aantal weken mee met het bestuur van
Hockey Geldrop. Ik hoop in januari door de ALV benoemd te worden tot
bestuurslid. 

Ik ben de vader van Jelle, Timon en Meri. Jelle en Timon spelen allebei in JO18-1 en
Meri speelt in MO16-2. Je kunt mij regelmatig langs de lijn vinden om de kinderen
aan te moedigen. Verder zullen jullie mij misschien kennen als barouder op
zaterdag. Een paar weken geleden kwam ik er achter dat er nog een
bestuursfunctie vacant was en het leek me leuk om de club op deze manier als
vrijwilliger te ondersteunen. Aangezien mijn verstand van de hockeysport beperkt
is en ik als manager bij ontwikkeling van ASML werk, leek me een bestuursfunctie
goed te passen. 

Ik zal me onder andere bezig gaan houden met het aantrekken en behouden van
vrijwilligers. Dit vind ik een belangrijk onderwerp, want zonder vrijwilligers kan
onze club niet bestaan! Dus ik wil nu alvast wat reclame maken: als vrijwilliger bij
Hockey Geldrop kun je nieuwe mensen leren kennen, nieuwe vaardigheden
ontwikkelen en vooral op een leuke manier onze club ondersteunen. Voor
iedereen, ook als je geen verstand van hockey hebt, hebben we wel
mogelijkheden. Als je interesse hebt, kun je contact opnemen via
vrijwilligers@hockey-geldrop.nl!

Mijn naam is Willem Jaap van Boxel, 56 jaar. Ik ben getrouwd en heb twee zoons
van 21 en 23, die beiden de deur uit zijn. Fiscaal jurist. Feyenoord-supporter. 
Als zelfstandige adviseer ik mijn klanten over financiering en structurering van
commercieel vastgoed.

Niet geboren, wel getogen in Geldrop. Sinds een paar jaar weer terug in Geldrop.
Ik heb (nog) geen verstand van hockey, gelukkig wel van financiën. Ik heb zin om
mijn steentje bij te dragen aan het verengingsleven in Geldrop. Toen Jef van
Stratum me tijdens de borrel na de wedstrijd van JO18-1 vroeg of ik
geïnteresseerd was om penningmeester te worden klonk dat meteen goed. Na
wat gesprekken en kennismaking met de overige bestuursleden was ik snel
overtuigd. Ik heb er zin in! 

Jef van Stratum: voorzitter | vrijwilligers
Renée Braken: secretaris | communicatie |  jeugdzaken (nader op te richten portefeuille)
Frank Gruintjes: vice voorzitter | accommodatie | bar | activiteiten | Stichting Hockey Belangen 
Frank van Olphen: TC senioren | Technisch kader | arbitrage & ICT
Stefan Houtakkers: TC junioren | Technische kader | materialen | zaalhockey 

Erik Janssen: vrijwilligers
Willem Jaap van Boxel: penningmeester

Samengevat de portefeuilles van de huidige bestuursleden:

Beoogd bestuursleden (na benoeming in ALV januari 2023):

VOORSTELLEN BEOOGD BESTUURSLEDEN
Erik Janssen |Arbitrage & ICT | TC & TK | vrijwilligers@hockey-geldrop.nl

Willem Jaap van Boxtel | Penningmeester | penningmeester@hockey-geldrop.nl

mailto:vrijwilliger@hockey-geldrop.nl
mailto:vrijwilliger@hockey-geldrop.nl
mailto:penningmeester@hockey-geldrop.nl
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Barouders voor de zaterdag
Veiligheid
Duurzaamheid
Jeugdzaken
ICT
Aantrekken nieuwe leden 
Leden voor nieuwe commissie vrijwilligers

Hockey Geldrop is op zoek naar vrijwillers omtrent:

Klik hier voor meer informatie. 

MEDEDELINGEN

De Grote Clubactie is verplaatst naar 2023. 

Grote Clubactie

Bedankt voor jullie aanwezigheid bij de fotomomenten op de club! 
Het plaatjesboek ligt nu bij de drukker en de actie gaat bijna van start! De JUMBO plaatjesactie loopt
van 
2 november 2022 tot en met 3 januari 2023. Dus ren snel naar Jumbo Geldrop en spaar alle leden! 

Hockey Geldrop JUMBO plaatjesactie

Vacatures bij Hockey Geldrop
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Zaterdag 26 november komt Sinterklaas bij Hockey Geldrop.

Sint op de club

Oproep!

Wat vind jij belangrijk in het beleidsplan van Hockey Geldrop? 
Wat is essentieel en mag zeker een plek hierin krijgen? 
Mail je input vóór 10 november naar voorzitter@hockey-geldrop.nl

Op woensdagmiddag 2 november om 15:30 uur
is de jongste jeugd uitgenodigd voor de kick off. 
De andere leden die bij het fotomoment zijn
geweest, tussen 16:00 uur en 20:00 uur welkom
om hun verzamelboek op te halen. 

Meer informatie volgt op de website. 

https://www.hockey-geldrop.nl/site/default.asp?Option=2505&amp;FunctieID=244&amp;menu=2
mailto:voorzitter@hockey-geldrop.nl
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ERE-LID 
HOCKEY GELDROP
Wijnand Meijer benoemd tot ere-lid 

De Algemene Leden Vergadering heeft 26 september
2022 Wijnand Meijer benoemd tot ere-lid van Hockey
Geldrop. Wijnand heeft zich ruim 25 jaar ingezet voor de
vereniging en voor de financien. In 1997 begon Wijnand
als penningmeester en hield bij zich bezig met de
ledenadministratie. Naast de vereniging heeft hij ook
voor Stichting Hockey Belangen ingezet. Het bestuur
heeft Wijnand bedankt voor zijn inzet tijdens de ALV met
een bloemetje en dinerbon. Uiteraard zal voor Wijnand
een bijbehorend plaatje op de paal in het clubhuis
worden opgehangen.

DJ1 MC1 MD1
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HJ BREEN WISSELBEKER
Minst gepaseerde goalie veld seizoen 2021/2022: DJ1

Op de ALV van 26 september is zoals gebruikelijk de HJ Breen Wisselbeker uitgereikt. De
wisselbeker wordt jaarlijks uitgereikt aan de keeper/keepster die gemiddeld het minst aantal goals
tegen heeft gehad. Jeroen Breen was aanwezig om na een uitgebreide toelichting de beker uit te
reiken. Het team van de minst gepasseerde goalie van seizoen 2021/2022 is DJ1. Gefeliciteerd
dames! Coach Nico Knoll heeft de beker in ontvangst genomen. 

Gemiddeld aantal doelpunten tegen
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ZAALHOCKEY KOMT ER WEER AAN!
Start competitie: 4 december 2022 
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Hoewel we pas op de helft van het herfstseizoen zijn, zijn wij alweer druk bezig met de
voorbereidingen van het zaalhockey. We hopen dat we na enkele jaren van stilstand weer een mooi
zaalhockeyseizoen neer kunnen zetten!

Trainingen
Als zaalhockeycommissie proberen we zoals altijd, binnen de erg beperkte zaalcapaciteit in onze
gemeente, zoveel mogelijk trainingen te plannen voor ieder team. Mede daarom starten we dit jaar
al vanaf 14 november met trainen in de zaal. Dit is gedaan om de teams ook weer even te laten
wennen vóór ze hun eerste wedstrijd spelen. De trainingen t/m 9 december zullen komende week
op de website worden gepubliceerd. De trainingen voor de rest van het seizoen zullen worden
ingepland zodra het wedstrijdschema bekend is (medio eind november). Dit doen we om ieder
team een zo effectief en verdeeld mogelijk trainingsschema te geven.

Zaalleiders gezocht!
Om dit zaalseizoen tot een succes te maken zijn we op zoek naar zaalleiders, die samen met ons de
wedstrijden in goede banen kunnen leiden. Als zaalleider ben je op (een deel van) de wedstrijddag
het aanspreekpunt voor iedereen in een van de zalen, zorg je voor een gezellige sfeer en assisteer
je indien nodig de arbitrage en zaalwachten. Daarnaast kan je natuurlijk heel de dag genieten van
de wedstrijden. Check ook even de uitgebreide taakbeschrijving! 

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen? 
Stuur dan een mailtje naar zaalhockey@hockey-geldrop.nl.

Scheidsrechters gezocht!
Wil je (ook) fluiten in de zaal? Er is behoefte aan scheidsrechters van elk niveau. Stuur vast een
mailtje naar scheidsrechterszaal@hockey-geldrop.nl. Dan zetten wij je op de scheidsrechterslijst
voor de coaches en nodigen we je uit voor de spelregelavond op 29 november ter voorbereiding
op het seizoen.

Start wedstrijden
Vanaf zondag 4 december starten de eerste wedstrijden. Wij hebben er in ieder geval erg veel zin
in!

Tot in de zaal!
de Zaalhockeycommissie

https://www.hockey-geldrop.nl/site/default.asp?Option=2505&amp;FunctieID=244&amp;menu=2
mailto:zaalhockey@hockey-geldrop.nl
mailto:scheidsrechterszaal@hockey-geldrop.nl
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Hockey Geldrop wil een sportclub zijn waar iedereen zich veilig voelt en plezier beleeft aan de
hockeysport. Omdat het belangrijk is om onaangename en ongewenst zaken te signaleren en
bespreekbaar te maken, is er een Vertrouwenscontactpersoon (VCP), Ellen Huijbers. 

Om ervoor te zorgen dat de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de VCP optimaal is, en om ervoor
te zorgen dat gedragscodes en protocollen goed geformuleerd en duidelijk zijn, is een commissie
Veilig Sportklimaat opgesteld.

De commissie staat open voor het ontvangen van klachten danwel aanbevelingen aangaande
gedragsregels en is ook aanspreekbaar voor zaken en situaties waarin sprake moet zijn van een
veilig sportklimaat.

Waar sprake is van vertrouwelijkheid is Ellen Huijbers, namens de vereniging, de VCP die
aangaande gedragsregels en klachten een luisterend oor zal bieden en adviseren.  

Contactgegevens Ellen Huijbers (vertrouwens contactpersoon): ellenhuijbers@hadkd.nl

COMMISSIE 
VEILIG SPORTKLIMAAT
Nieuwe commissie 

Lorraine Parker
Ellen Huijbers (VCP)
Pedro van den Eijnden

De commissie bestaat uit:
gedragscodes en protocollen (waar nodig) formuleren;
aandacht schenken aan de huidige zichtbaarheid
gedragscodes en contactpersonen (bijv. VCP);
openstaan voor het opvangen van klachten en
aanbevelingen.

Algemeen zal de commissie Veilig Sportklimaat: 

info@hockey-geldrop.nl@hockeygeldrop /hockey.geldrop
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save the date

6 november
&

27 november

mailto:ellenhuijbers@hadkd.nl
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

