
    

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kom jij ook op de ‘Happy New Year Borrel’ met 
 16:00 – 17:30  

- Mini Cup C/D teams / G-hockeyteam 
- MiniCup A/B teams 
- Oud Hollandse Spelen voor de jongste jeugd 

 17:30   Eten voor Jongste Jeugd 
 18:00 -19:30 

- Wedstrijden oud D1 / Dames 1 
- Oud Heren 1 / Heren 1 

 19:30  Nieuwjaarsborrel met eten 
 
Meld je aan via de LISA-app of ga naar de website en klik in het 
hoofdmenu rechts op inloggen. Iedereen is welkom! Neem je ouders, 
partner, broer(s) en zusjes mee.  

1. Een gezond, sportief en gezellig 
jaar voor iedereen 

2. Een 2e Heren team en een 2e 
Trimhockeyteam 

3. Dames 1 Kampioen 
4. Dames Veteranen, Heren 

Veteranen A kampioen 
5. Demo’s van Urban Street Hockey 

op basisscholen 
6. Een jeugdbestuur 
7. Zitbanken langs het veld 
8. Renovatie van de wc-s met een 

invalidentoilet 
9. Een veilige oversteekplaats 
10. Verlichting op het parkeerterrein 
11. Heel heel veel hockeyplezier!  

 

Een elftal aan 
wensen en 
dromen 
voor 2018.. 

6 januari Happy New Year borrel 

Het nieuwe bestuur 

Met de klok mee: 
Patricia van den Kieboom    - Bestuurslid TC  
Sjoerd Bosch     - Penningmeester 
Joep Biemond    - Algemeen Bestuurslid 
Norman Deitmers   - Algemeen Bestuurslid 
Bram Zwiers    - Secretaris 
Wolter Manders (tot mrt ‘18_) - Voorzitter 
 
We zien jullie allemaal graag op de ‘Happy New Year Borrel 

Op de ALV heeft een 
wisseling van het bestuur 
plaatsgevonden. Arjen 
(van der Burg)  en 
Yolinde (Pieters) ; dank 
voor alles! 
 
En met de volgende 
nieuwe samenstelling 
gaan we verder op de 
ingeslagen weg: 



    

 
 
 
 
 
Mooie doelpunten, winterkampioen, een traantje bij een verloren wedstrijd. Het gebeurt allemaal op onze velden 
en in de zaal. Maar naast de velden gebeurt er veel en veel meer om er voor te zorgen dat iedereen heerlijk kan 
sporten. Denk eens aan al het onderhoud, ophalen van afval etc… 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

     

 
 

 
 

 

Naast de velden: het beheer van de accommodatie 

Het onverlichte parkeerterrein en de gevaarlijke oversteekplaats is 
al jaren een doorn in ons oog.  Er is goed nieuws! Dankzij een 
ouder bezocht een raadslid van de VVD ons een paar weken 
geleden. Hij heeft in de gemeenteraad vragen gesteld. 
 
Na de raadsvergadering is de gemeente langs geweest. Als eerste 
zullen, bij het begin van het buitenseizoen, telslangen worden 
neergelegd om de snelheid en hoeveelheid verkeer te meten. 
Hierna kan dan de oversteekplaats veiliger worden gemaakt! 
En de gemeente heeft toegezegd nu echt haast te maken met de 
verlichting op ons parkeerterrein. Dit was ons immers al vorig jaar 
toegezegd. 

 

Het parkeerterrein en de oversteekplaats 

 Onze AED nu in een mooie 
buitenkast hangt en dat deze is 
aangemeld bij ‘Hartveilig Wonen’ 

 Onze kliko’s worden aangepast 
om het PMD-afval beter te 
scheiden 

 JD1 en JD2 het terrein helemaal 
hebben schoongemaakt! Klasse 

Wist je dat? 

Onze velden 

In 2018 willen we dolgraag de wc-s 
compleet gaan renoveren. Alles 
wordt dan vernieuwd en er komt 
een invalidentoilet.  
 
De totale kosten zijn ongeveer  
€ 35.000. Met de Grote Clubacties 
van 2016 en 2017, de 
Parkzoomloop en het HVB 
Hockeyplaatjesalbum hebben we 
al € 10.000,- bij elkaar. 
 
En de rest van het bedrag?  
Dat willen we bij elkaar sparen, bij 
elkaar verdienen met speciale 
acties en sponsoring! Jouw hulp 
kunnen we hier natuurlijk goed bij 
gebruiken 

Veld 1:  
Het Havecon veld is ons eigen veld. Het aanleg van het veld en het 
onderhoud wordt door HVB gedaan 
 
Binnenkort worden de volgende aanpassingen gedaan voor ons 
hoofdveld:  
  De sproeiers van de beregeningsinstallatie worden 
vervangen 
  Er komt een grote ingang (hek) zodat de 
onderhoudsmachines het veld op kunnen voor het jaarlijkse groot 
onderhoud 
 
Veld 2: 
Het 2e veld is van de gemeente, dit huren we van de gemeente. In 
2019 wordt een zandrenovatie uitgevoerd zodat het veld langer 
meekan. 



    

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Uit de bestuursvergadering 

Elke 2e dinsdag van de maand is er een bestuursvergadering.  
Elke maand zullen de belangrijkste besluiten op de website 
worden vermeld.   
 
Voor deze keer, uit de bestuurskamer: 

 De notulen van de ALV zullen binnenkort worden 
verstuurd. Op de ALV is onder andere besloten tot 
een contributieverhoging van € 10,- . Deze is 
bitterhard nodig voor (toekomstige) investeringen in 
ons clubhuis. 

 Op de ALV is de koers van HVB geschetst. HVB zet 
zich nadrukkelijker neer als ‘maatschappelijke 
hockeyvereniging’. We willen basisscholen actief 
benaderen en G/LG hockey uitbreiden. Er wordt een 
maatschappelijk plan opgesteld 

 Het bestuur heeft de gemeente gevraagd om een 
overzicht van investeringen in sportaccommodaties in 
Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.  
HVB is bijvoorbeeld per lid (€ 100) veel meer geld aan 
haar accommodatie dan HBR (€ 65) 

 Het bestuur overlegt met SBB of HVB haar erkenning 
als erkend leerbedrijf kan uitbreiden zodat ook 
stageopdrachten vanuit HVB op de basisscholen 
kunnen worden gedaan. HVB wil dan graag Funkey 
lessen geven op scholen 

And the nominee is… 

Op ma 8 januari is de 
nieuwjaarsborrel van de gemeente. 
Op deze avond wordt dit jaar ook 
een ‘Vrijwilligersprijs Sport’ 
uitgereikt.  
 
HVB is trots op al haar vrijwilligers. 
En dan is er al jaren een vrijwilliger 
die de drijvende kracht is achter de 
arbitrage. Een vrijwilliger die ervoor 
zorgt dat wekelijks de 
scheidsrechters er zijn, die 
scheidsrechters begeleid, een 
arbitrage beleidsplan opstelt enz 
enz… 
 
Kortom; het bestuur is ontzettend 
trots op Ben Giesbers en heeft hem 
genomineerd als ‘vrijwilliger sport’.  
De nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente start om 19:00 uur. Je 
bent van harte welkom. app onder 
“plan uw dienst” 
 

‘Rabo Versterkt’ 

Met de Rabobank en 3 andere verenigingen werken we samen 
in het traject ‘Rabo Versterkt’ . Een pilot van 2 jaar waarin HVB 
verder wil groeien als vereniging, als maatschappelijke 
vereniging. 
 
De afgelopen periode hebben we met een ‘klankbord’ groep 
gewerkt aan het bepalen van het ‘DNA’ van HVB. Wat voor 
vereniging zijn we? Waar zijn we goed in en wat willen we 
bereiken? Dit is verder uitgewerkt in een aantal 
intervisiesessies met 3 andere verenigingen.   
 
Op dinsdag 16 januari hebben we een ‘best practice’ avond 
waarbij we aantal collega maatschappelijke verenigingen 
bezoeken. Het doel is het opstellen van een maatschappelijk 
plan (deze komt in januari) en hiermee gaan we dan natuurlijk 
ook echt mee aan de slag. Wil je meer weten? Kijk dan op de 
website; in het hoofdmenu onder Sport+ staat het traject 
uitgelegd. 

Het HVB Hockeyplaatjes 
album 

Het is bijna zover! De commissie heeft 
keihard gewerkt om alle foto’s, 
advertenties aan te leveren. 
 
En het wordt een heel mooi boek! Prik 
alvast maar zaterdag 27 januari in je 
agenda.  Dit is de kick-off datum. Dan 
liggen de albums en de hockeyplaatjes 
klaar bij de Jumbo 


