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21 EN 22
MEI

80 jaar
bestaan

HOCKEY GELDROP
AL 80 JAAR

SAMEN 
EN 
MET ELKAAR

 Jubileum-feest 
We nodigen je van harte uit om het 80 jarig       
bestaan te vieren. Op zaterdag 21 mei is er
een luchtkussen, gratis popcorn, broodje
hamburger voor 80 cent en van 19 - 22 uur
het Foute Feest met DJ. En Friscantus voor
alle jeugdteams. Op zondag 22 mei wordt
om 16.30 uur het mini-veld officieel
geopend door de burgemeester en van 17 -
20 een seniorenfeest met DJ. 

Hockey Geldrop viert feest!
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SAMEN EN MET ELKAAR
houden we de club draaiend!

Een berichtje van de secretaris...
Zaterdagochtend 14 mei, de zon schijnt, blije gezichten bij de jeugd,
fanatieke papa's en mama's als coaches, bar-ouders die voorzien van
koffie, ouders en grootouders langs de lijn die aanmoedigen. Wat een
mooi beeld dat zoveel mensen er zijn en zich inzetten om Hockey in
Geldrop mogelijk te maken. En dat al 80 jaar! Dit vieren we komend
weekend, kom jij ook? 

De vereniging draait op vrijwilligers, die hun schouders eronder zetten.
We zijn op zoek naar functies, zoals hier rechts staat vermeld. Daarnaast
kun je je ook voor eenmalige activiteiten inzetten, zoals de organisatie
van de Jumbo Plaatjes actie, of het actualiseren van documenten, stuur
me een email. 
Laten we samen en met elkaar ons inzetten voor Hockey Geldrop.

Wil je hier meer over weten of heb je interesse, hoor ik graag van je. 

Met sportieve groet,
Renée Braken
secretaris@hockey-geldrop.nl 

We zoeken MET SPOED -
nog deze week -  3 of 4
vrijwilligers voor de
Jumbo Plaatjes Actie.

Taken en verantwoordelijkheden in
overleg

Als barverantwoordelijke ben je
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van
de bar. De inkoop wordt gedaan, maar voor de
rest is het aan jou hoe je dit regelt samen met
de barouders.

vele handen maken ook hier licht werk.  Hoe
meer vrijwilligers (ouders ?)  we hebben hoe
makkelijker het is om het barrooster gevuld te
krijgen en draai je een paar keer per maand
een dagdeel mee achter de bar!

Communicatie is erg belangrijk binnen een
grote club als de onze. We willen iedereen -
van jong tot oud- optimaal bereiken en dat het
liefst óók met de huidige digitale
mogelijkheden zoals nieuwsbrieven, facebook,
Instagram etc. Vind jij het leuk om hier samen
met andere in een nieuwe commissie aan te
werken? dan horen we dat graag. 

Ben jij die man/vrouw die de verspreiding van
al de teammaterialen in goede banen kan
leiden?

Projectleden

Bestuurslid

Barverantwoordelijke

Barvrijwilligers (voor de zaterdag)

Communicatietalent

Beheer materialen

HOCKEY GELDROP OP
INSTAGRAM

WWW.INSTAGRAM.COM/
HOCKEYGELDROP

Nieuws van het bestuur

We hebben vanuit het bestuur goed en slecht nieuws te melden:

Het slechte nieuws is dat Harm Crompvoets helaas heeft besloten om te stoppen
met het bestuur en als voorzitter van de Technische Commissie (TC). Harm heeft
ruim 2,5 jaar geleden deze functie overgenomen van Koen de Jong.
Een flinke klus met veel verantwoordelijkheden en volop uitdagingen. Vol overgave
en liefde voor het hockeyspelletje én de club is Harm aan de slag gegaan en haalde
hij hier zelf veel vreugde en energie uit. 
Helaas is hij tot de conclusie gekomen dat deze energie en vreugde grotendeels
verdwenen is en kost het hem -in de fase waarin Hockey Geldrop zich momenteel
bevind- meer energie en tijd dan op dit moment privé en op zijn werk wenselijk is. 
We vinden dit als bestuur uiteraard heel erg jammer maar respecteren zijn besluit
hierin. Uiteraard staan we als bestuur binnenkort nog stil bij zijn afscheid, maar we
willen vanaf deze plek Harm op voorhand al enorm bedanken voor zijn tomeloze
inzet, energie en enthousiasme als bestuurslid.

Maar we hebben gelukkig ook goed nieuws!

Het bestuur heeft 2 personen gevonden die we op de volgende ALV willen
voorstellen als nieuwe bestuursleden van Hockey Geldrop Beide potentiële
bestuursleden draaien nu al mee in het bestuur om kennis te maken met de club en
alle facetten die daar bij horen.

Voor de rol van Penningmeester hebben we Twan Haans bereid 
gevonden toe te treden in het bestuur. 
Lorraine Kosters-Parker zal als lid toe gaan treden tot het bestuur.

Samen met de overige bestuursleden gaan we op korte termijn 
bekijken hoe we de verschillende commissies gaan verdelen 
onder de bestuursleden.

Lorraine en Twan alvast van harte welkom als beoogd bestuurslid 
van Hockey Geldrop!
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WEDSTRIJDSECRETARIS
De wedstrijdsecretaris wat doet die eigenlijk?
Als wedstrijdsecretaris plan ik tijdens de voorjaars- en de herfstcompetitie op het veld de
thuiswedstrijden in voor de jongste jeugd en de jeugd op zaterdag en voor de senioren op de zondag.
Dat zijn iedere zaterdag zo’n 20 wedstrijden en iedere zondag rond de 12. Als de conceptplanning
klaar is dan stuur ik deze naar Jorrit Coolen zodat hij de barplanning voor de zondag kan maken en
naar Stefan van Gerwen zodat hij de scheidsrechters kan inplannen. Met alle verzoeken, wensen en
beschikbaarheid is dit altijd een hele puzzel. 

 Na het weekend kijk ik of alle wedstrijdformulieren (zowel van de thuis- als de uitwedstrijden) zijn
afgerond en ingevuld. En als dat niet het geval is mail of ik app ik daar nog achteraan. Ook lees ik alle
opmerkingen op de wedstrijdformulieren en kijk ik of daar nog vervolgacties voor nodig zijn.

 Als wedstrijdsecretaris ben ik ook de contactpersoon voor de KNHB voor alle wedstrijdzaken. Dat kan
gaan over onjuiste uitslagen, (voorlopige) indeling van poules of het verplaatsen van wedstrijden. 
 Dat laatste is hetgeen het meeste tijd kost van mij als wedstrijdsecretaris. Vaak denken teams “oh we
verzetten die wedstrijd wel eventjes.” Maar daar komt meer bij kijken dan je denkt. Denk allereerst
maar eens aan bij hoeveel mensen een wedstrijd in hun agenda staat 30 spelers, 2 scheidsrechters, 4
coaches, 5 rijders en 50 toeschouwers. Dat betekent dat bijna 90 mensen hun planning om moeten
gooien. Daar komt bij dat onze velden over het algemeen erg vol zitten met trainingen en dan begrijp
je dat het veel heen en weer gemail/ge-app is om dit te regelen. Dat is dan ook meteen de verklaring
waarom ik altijd aangeeft dat het verplaatsen van wedstrijden echt een uitzondering moet zijn. De
speeldagen zijn ruim tevoren bekend dus probeer daar rekening mee te houden.
Veldreserveringen

 Als je tijdens de vakanties of in vrije weekenden een veld wil reserveren voor een oefenwedstrijd of
een extra trainingen dan loopt dit ook via het wedstrijdsecretariaat. 

Vrijwilligers gezocht
Ik ben wedstrijdsecretaris sinds november 2015. Toen hockeyden alle 3 mijn kinderen nog bij de club
(inmiddels nog maar 2, de oudste is overgestapt naar Don Quishoot). Belangrijke reden voor mij was
dat ik vond (en vind) dat we een amateurvereniging zijn en dat betekent dat we zelf, met zijn allen als
leden die vereniging vormen. En dus ook alles zelf organiseren en doen. Zonder scheidsrechters,
coaches, trainers en bardienst kan er in het weekend niet gehockeyd worden… En er zijn nog diverse
vrijwilligersrollen waarbij extra ondersteuning welkom is. Zowel in het weekend als doordeweek is er
genoeg te doen. Soms hoor ik op de club: “Dat moet de club maar regelen” ook nog wel eens
aangevuld met: “Ik betaal toch contributie.” Wie dat zegt, vergeet dan waarschijnlijk dat hij of zij zelf de
club vormt.



 

 

En ook momenteel zoeken we nog veel vrijwilligers, dus …
Ben je na het lezen van bovenstaande nieuwsgierig geworden, of meteen al geïnteresseerd om te helpen door
af en toe of met eigen deskundigheid of gewoon tijd en inzet te helpen? Laat het dan z.s.m. weten. Een
berichtje naar info@hockey-geldrop.nl is genoeg om zaken in gang te zetten. En bij twijfel gewoon op in het
weekend eens komen kijken en van gedachten wisselen met een bestuurslid, de bardienst, een scheidsrechter
of met ondergetekende.
Samen vormen we Hockey Geldrop en samen kunnen we de vereniging nog mooier en sterker maken!

Bereikbaarheid wedstrijdsecretariaat
Tot slot als je vragen hebt over het wedstrijdsecretariaat kun je mij bereiken via email
wedstrijdsecretariaat@hockey-geldrop.nl of whatsapp 06 81742717

Sportieve groet, Ariadne Voorbraak

Reserveer alvast het weekend van 11
en 12 juni als afsluiting van dit seizoen

(nadere informatie volgt). 
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