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Nieuw bestuur 

Op 25 november was de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering (ALV). Op deze vergadering vond 
de bestuurswisseling plaats.  Met veel dank en 
lovende woorden van de ALV werd afscheid 
genomen van Marian Kruysifix (secretaris) en van 
Koen van Bennekom (penningmeester). Als nieuwe 
bestuursleden traden Yolinde Pieters (secretaris) aan 
en Michiel Huiszoon (penningmeester). Yolinde 
neemt hierbij de functie van secretaris ad interim op, 
dit totdat een nieuwe secretaris is gevonden.  
 
Het bestuur zal zich de komende periode inzetten op 
de volgende hoofddoelstellingen: 

- Verenigingsbinding 
- Heren 1 / Dames 1 in de standaard klasse 

KNHB 
- Vervanging Kunstgrasveld 

Komende periode zal het bestuur ook een 
beleidsplan opstellen onder de noemer ‘HVB 2020’ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

In ‘the spotlight’ 

Wil jij je team in het zonnetje zetten? Of een vrijwilliger? Stuur dan een foto 
naar spotlight@hvbleiswijk.nl 
 
Deze keer in ‘the spotlight’: Julia van Ginneken. Dochter van Tim en Marlien, 
Julia is geboren op 22 december. Van harte gefeliciteerd!   

 

Wolter Manders 
Voorzitter 

Yolinde Pieters 
Secretaris 

Michiel Huiszoon 
Penningmeester 

Tim van Ginneken 
Bestuurslid TC 

Arjen van der Burg 
Algemeen Bestuurslid 
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Sponsorcommissie stelt zich voor 

Afgelopen zomer is een nieuwe impuls gegeven aan de sponsorcommissie. De commissie bestaat uit Arjen v/d Burg, 
Harrie v/d Brink, Paul ter Schegget, Roel Harkema, Gerard Scholten en Sander Koutstaal.  
 
Na een plan van aanpak en rolverdeling te hebben gemaakt, hebben we sponsorpakketten samengesteld welke ook 
op de hvb site gecommuniceerd worden. Vervolgens zijn we actief potentiele sponsors gaan benaderen. We hebben 
ons daarbij primair gericht op de ondernemers in Lansingerland, met name Bleiswijk. En wat ons positief is 
opgevallen, is dat er veel ondernemers zijn die HVB een warm hart toedragen.  
 
Aanvankelijk was HVB nog wat onbekend. Maar de vele nieuwe initiatieven, het groeiend aantal leden, de 
maatschappelijke betrokkenheid en de energie die door de vereniging gaat, is ook de nieuwe sponsors opgevallen. Als 
sponsorcommissie zijn we content met de ondersteuning van de sponsors, maar ons doel is om de relatie met de 
sponsors actief te onderhouden en duurzaam te maken. Verder investeren we in o.a. in de communicatie 
mogelijkheden binnen de vereniging, via app, narrowcasting schermen, site, reclameborden, etc. Maar ook willen we 
jou als lid (en ouders van leden) vragen, nee sterker, echt motiveren om onze sponsors actief te ondersteunen, hun 
het voordeel te gunnen en ze dat te laten weten. Op het nieuwe sponsorbord in het clubhuis staan alle sponsors 
vermeld, enne er is nog ruimte over op het bord....   

 

 
Met van links naar rechts: Arjen van der Burg, Gerard Scholten, Paul ter Schegget, Sander Koutstaal, Harry van den 
Brink en, niet op de foto Roel Harkema 
 
 

Ondersteunend medewerker  

Hallo iedereen. Ik ben Natascha Hoffman, kom uit Bergschenhoek. Bij 
HVB zal ik als ondersteunend medewerker het bestuur en de 
commissies de komende tijd ondersteuning bieden daar waar dit nodig 
is.  Ik ben benieuwd wat voor uitdagingen mij te wachten staan bij 
HVB en hoop op een goede en gezellige samenwerking. 
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Nieuwe Barcommissie 

Frisse start voor de bar, 
Bar commissie nieuwe samenstelling, nieuw stijl 
 
Zoals jullie misschien al een beetje gemerkt hebben heeft de 
barcommissie een aantal nieuwkomers. We willen jullie graag even 
bijpraten over de nieuwe ontwikkelingen en ideeën waar wij achter de 
schermen mee bezig zijn.  
 
Eerst even voorstellen:  
Roel Harkema: voorzitter barcommissie 
Erna Harkema, Wendy Pieters, Erna Deitmers, Monique Lommerse:  
 
Wij gaan ons met plezier inzetten om de kantine van hvb een nieuwe 
impuls te geven. Onze insteek is zoeken naar een assortiment waarin 
gezond en gevarieerd een belangrijke rol zal spelen, hierbij hebben wij 
jullie mening nodig. Vandaar dat jullie uitgenodigd hebben om een 
enquête in te vullen. De uitslag van de enquête en nieuwe 
ontwikkelingen zullen we uiteraard actief met jullie delen. Hou dus de 
lisa app goed in de gaten.  

 

Samenwerking met Medisch Hart Bleiswijk 

Dit seizoen start HVB een samenwerking met het Medisch Hart  
Bleiswijk. Samen met Fysiotherapiepraktijk Berkelhoek en  
Invorm (Praktijk voor (sport)voedingsadviezen) zal een medisch beleid 
worden opgesteld. Centraal staan: blessurepreventie, workshops 
voor ouders/leden over voeding en een inloopspreekuur voor 
hockeyers bij het Medisch Hart.  De TC en het bestuur waren 
uitgenodigd voor een presentatie. Dit leverde veel enthousiaste  
eacties op! De agenda's zijn getrokken en als eerste wordt gestart met  
een pilot. Wordt vervolgd! 

 
 
 
 
 

  
 

Vind jij het leuk om 6 x per jaar 
barhoofd te zijn? Mail ons voor meer 
informatie op 
barcommissie@hvbleiswijk.nl 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oud papier - zet het aan de straat 
Elke maand lopen een aantal HVB-ers samen met de Peuterhoek mee 
bij het ophalen van het oud papier.  
HVB is de lopers erg dankbaar, het levert de club de hard benodigde 
inkomsten  op! En zo komen we stapje voor stapje komen we 
dichterbij een speelveldje voor de jeugd en het nieuwe kunstgrasveld 
 
We willen dan ook alle leden, ouders, opa's en oma's en kennissen 
vragen om het oud papier weer maandelijks aan straat te zetten. 
Goed voor de clubkas en goed voor de spierballen van de 
lopers/loopsters. 

 
NIEUW: Je kunt je nu via de app heel eenvoudig opgeven voor 

het ophalen van oud papier. Voor I-phones ed: ga  naar "Meer" en kies 
"Plan uw dienst".  Android telefoons: ga naar het menu, kies hier voor 
"Meer" en vervolgens "Plan uw dienst" 
 
Wist je dat: 

- Je een vergoeding krijgt van € 25,- voor het ophalen van oud 
papier? 

- Je na afloop een drankje en een hapje krijgt als dank 
- Het erg gezellig is achter op de vrachtwagen 
- Je 18 jaar of ouder moet zijn en natuurlijk best je vader of 

moeder mag porren 
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Samen zijn wij HVB 

Al diegenen die door hun inzet het elke week weer mogelijk maken (voor ons en/of onze kinderen) om te kunnen 
hockeyen worden door het bestuur van HVB zeer gewaardeerd. Dat doen we op verschillende manieren: 
 
Kopje koffie voor de scheidsrechters 
Voor de scheidsrechters van ABCD- + E8- (+begeleiders E8) en senioren-wedstrijden (dit zijn mensen die 
het clubscheidsrechtersexamen behaald hebben) is er een gratis drankje (koffie, thee of fris o.i.d.). Dit zal niet meer 
met muntjes worden afgerekend, maar zal afgevinkt worden op de lijst die de bardienst heeft met de veld- en 
scheidsrechtersindeling van die dag, en wordt als vanouds in de kassa weggeboekt.  
 
Betaalde scheidsrechters en begeleiders ontvangen geen consumptie van HVB, zij worden immers betaald voor hun 
inzet. 
 

Vrijwilligers BBQ en Vrijwilliger van het jaar.  
Afgelopen seizoen hebben we voor het eerst een Dankjewel!BBQ voor onze vrijwilligers georganiseerd. Coaches, 
trainers, managers, commissieleden en andere vrijwilligers krijgen een persoonlijke uitnodiging van het bestuur om ze 
te bedanken voor hun inzet. Dit is een groot succes geworden; het was druk en erg gezellig. Daarom willen we hier 
een traditie van maken en ook aan het einde van dit seizoen (en de volgende seizoenen) weer opnieuw een 
Dankjewel!BBQ organiseren. Net als afgelopen jaar, zal op deze dag bekend gemaakt worden wie de 'vrijwilliger van 
het jaar' is geworden. 
 
 In the 'spotlight' 
En vind jij dat een ouder, lid of jeugdlid ook wel eens tussendoor in de spotlight gezet mag worden? Dat kan! Stuur 
een berichtje naar spotlight@hvbleiswijk.nl en wij plaatsen deze vrijwilliger in het zonnetje in een nieuwsbericht op de 
website. Want een complimentje geven of krijgen, dat kan nooit vaak genoeg 
 
 
                                                               

 

 

  Samenwerking Business school 

 
Aan de overkant van HVB is de onderbouw van de Business School gevestigd. En dan is het 
natuurlijk mooi als je elkaar als buren een handje kunt helpen. Dat gaan we dit jaar dan ook 
doen! HVB stelt haar accommodatie enkele keren beschikbaar en de Business School gaat 
tijdens een techniekles bij HVB aan de slag om kleine klussen uit te voeren. Dat wordt een 
mooie samenwerking 
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Opruimen en afsluiten accommodatie 
 
Meestal gaat het opruimen en afsluiten best wel goed, maar graag aandacht voor het  
volgende. 
 
Na gebruik van het clubhuis, ook bij trainingen: 

- Vloeren vegen 
- Gebruikte glazen spoelen en opruimen 
- Gebruikt meubilair terugzetten op de plek waar het stond 

 
Als je als laatste weg gaat: 

- Verlichting uit doen 
- Alle deuren, ook de terrasdeuren, afsluiten 
- Het alarm aanzetten 
- Kleedkamers, materiaalhok en garagebox met keeperstassen afsluiten 
- Alle hekken afsluiten 

 
Als we dit met zijn allen doen, is het niet veel werk en werkt het voor iedereen prettiger. 
Alvast veel dank namens HVB 

 
 

Contact 
Voor vragen verzoeken wij u vriendelijk om de juiste 
commissie binnen de vereniging te benaderen. Als 
voorbeeld; voor hockeygerelateerde vragen kunt u 
contact opnemen met de Technische commissie. 
Voor algemene bestuurszaken kunt u contact 
opnemen met het bestuur.  
Voor doorgeven van adreswijzigingen of e-mail en 
telefoonnummers kunt u contact opnemen met de 
ledenadministratie.  
 
De contactgegevens van alle commissies binnen HVB 
zijn via de website te vinden op ´mijn HVB´; 
www.hvbleiswijk.nl. 
 

 
Activiteitenagenda 
Datum Voor wie? Activiteit 

7 jan Leden/Ouders Ophalen oud papier 

10 jan Leden/Ouders nieuwjaarsborrel 
12 jan Bestuur bestuursvergadering 

22 jan Jongste jeugd Filmavond (onder 
voorbehoud) 

23 jan A/B-jeugd A/B feest (onder 
voorbehoud) 

25 jan TC TC Vergadering 

29 jan  Kerstdiner oud dinsdag 
veterinnen 

 

Vrijwilligers vacatures 
HVB bestaat door vrijwilligers. Doordat iedereen 
zijn/haar steentje bijdraagt, kan HVB een gezellige 
en goed draaiende vereniging zijn. “Vrijwilliger zijn 
bij HVB” geeft je veel plezier, nieuwe contacten en 
een leuke ervaring.  
 
De volgende vacatures zijn momenteel binnen HVB: 
  

- Secretaris Bestuur 
- Facebookbeheerder 
- Vrijwilligers coördinator 
- HVB landentoernooicommissie  
- Lustrumcommissie HVB 40 jaar ! 

- Trainers, ervaren en onervaren 
- Barhoofden (6x per seizoen) 
Vraag gerust naar een functieomschrijving of 
andere toelichting via  bestuur@hvbleiswijk.nl. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/zuid-hollandmidden

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank sporten waar we

allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.

Dus sponsoren we zowel het nationale team als de lokale hockeyclub.

De Rabobank sponsort de nationale top én lokaal talent.

en achter
HVB

Achter het
nationale

team staan




