
 
 
 
 
 
 
Beste leden, ouders/verzorgers, betrokkenen,  
 
We hadden graag een heel positief bericht met jullie gedeeld, vol bruisende, sportieve activiteiten en positieve 
ontwikkelingen voor de club, maar helaas kunnen we het nu niet mooier maken.  Hieronder informatie die 
iedereen aangaat. De club zit in zwaar weer.  
 
Covid-19 
Wat zitten we met elkaar toch in een nare fase. Niemand heeft er om gevraagd en toch hebben we allemaal in 
een bepaalde vorm last van Covid-19. 
Ondertussen zijn de maatregelen weer aangescherpt en mogen we helaas niet meer genieten met en van 
elkaar op het hockeyterrein. Het is puur een kwestie van hockeyen en weer gaan, terwijl onze sport toch ook 
bekend om de supergezellige derde helft. Het is niet anders, we hebben er mee te dealen en onze vereniging 
eropaan te passen. Coördinatoren moeten weer bij trainingen en wedstrijden aanwezig zijn, afstand houden op 
1,5 m blijft noodzakelijk en helaas hebben we ook ons clubhuis moeten sluiten. Ondertussen hebben we ook te 
maken met de eerste effecten van besmettingen en hebben we vorige week al enkele wedstrijden moeten 
afgelasten. Tevens zien we door quarantaines of ziekteverschijnselen dat we in de knel komen met de trainers.  
 
We doen meer dan ons best om alles op te vullen maar het biedt momenteel helaas geen garantie. Graag jullie 
begrip hiervoor.   
Er is een verzoek gestuurd om de coördinatie van trainingen en wedstrijden ingeregeld te krijgen. Geef je 
alsjeblieft op voor hulp tijdens trainingen en de wedstrijden op zaterdag. Voor de zondagen willen we 
afspreken dat de seniorenteams zelf zorgdragen voor 2 coördinatoren per wedstrijd. De taken zijn eenvoudig: 
zorgen voor registratie van de aanwezigen op het sportcomplex en erop toe zien dat er geen toeschouwers 
komen en dat iedereen na de wedstrijd het complex zo spoedig mogelijk weer verlaat.  
 
Financiële zorg  
De effecten van de maatregelen treffen de vereniging helaas ook financieel. We halen geen inkomsten meer uit 
de bar, er worden geen extra activiteiten georganiseerd en met de huidige economie kunnen we geen nieuwe 
sponsoren aantrekken. Een wezenlijke zorg.  
Voor wie op de ALV was en of de cijfers bestudeerd heeft, is het bekend dat we afgelopen jaar fors ingeteerd 
hebben op ons eigen vermogen. Dit komt door het uitblijven van ruim twee jaar aan inkomsten uit 
evenementen door de Eikenprocessierups en COVID-19, dat we door COVID-19 nog geen 40% van onze 
barinkomsten hebben weten te genereren, bedrijven die helaas niet reageren om te sponsoren een afgenomen 
ledenbestand en onvoorziene kosten die niet tijdig gealloceerd zijn geweest. We hebben een begroting die op 
€ 0 sluit, echter hierin zijn baromzet, opbrengst toernooien en sponsoring wel degelijk begroot en van waarde. 
Wanneer de maatregelen zo blijven en/of aangescherpt worden is het kansloos om de begroting zoals die nu 
voorligt te halen en duiken we wederom de rode cijfers in.   
 
Verbeteracties m.b.t. € 
Als bestuur hebben we, samen met een heel aantal betrokkenen, de nodige aanpassingen gedaan. Denk hierbij 
aan contractaanpassingen voor o.a. schoonmaak, energie en verzekering. Het contract met Hockey Werkt is 
opgezegd, er is gewerkt aan een duidelijker en transparanter functie- en salarishuis voor de trainers en andere 
functies, er zijn nog nieuwe sponsors binnengehaald, de TASO- en een BOSA subsidie is aangevraagd en we zijn 
met nog meer zaken bezig om kosten te drukken en inkomsten te verhogen. Makkelijk gaat het niet en de 
huidige situatie maakt het met de dag lastiger om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. We 
hebben de eerste noodkreet gedaan richting Sport Service Veenendaal. 
 
  



Grote Club Actie en donateurs 
Maar we laten ons koppie niet hangen. We willen dat onze club blijft bestaan, ook in barre tijden. De Grote 
Club Actie is gestart en we hopen dat vooral onze jongste leden een mooie bijdrage kunnen leveren aan onze 
kas. Iedere euro is er 1!!! Dus lieve (jongste) jeugdleden, doe je best en zet je als een malle in voor de club. Er 
zijn leuke prijsjes te winnen.  
Verder zijn we aan het onderzoeken of we in de vorm van obligaties wellicht iets kunnen doen. Hierover later 
dit jaar meer, we hebben hier eerst nog het nodige voor uit te zoeken. Tevens willen we een Donateursactie op 
gaan zetten, maar willen we eerst de volgende persconferentie afwachten om goed in te schatten wat de 
boodschap moet zijn.  
 
Zaalhockey 
Voor zover nu bekend kiest de KNHB ervoor om het zaal seizoen door te laten gaan. We zijn aan het uitzoeken 
welke risico’s we met name financieel lopen wanneer er vanuit de regering straks scherpere maatregelen 
worden getroffen en we niet meer mogen zaal hockeyen maar we wel voor de zaalhuur op moeten draaien. 
Natuurlijk volgen we de berichtgeving nauwgezet met betrekking tot de eventuele gezondheidsrisico’s. 
Vooralsnog starten wij de organisatie van het zaalseizoen op.  
 
Sinterklaas 
De Goedheiligman komt ieder jaar bij onze club de jongste jeugd verrassen. We willen dol graag dat dit ook dit 
jaar kan en mag. We hebben echter besloten eerst de persconferentie af te wachten. Mocht de 
Sinterklaasviering door kunnen gaan zal dit waarschijnlijk zonder ouders en toeschouwers moeten.  
 
Mondkapjes en uitwedstrijden 
We hebben het al eerder gecommuniceerd: Mondkapjes op tijdens de autorit naar uitwedstrijden (voor 
iedereen ouder dan 12 jaar). Dit is een dringend advies (lees het gerust als “verplicht”). Laten we met elkaar 
ons houden aan de afspraken die we maken. Help elkaar daarbij. En help ons. Het zijn van een politieagent is 
niet echt wat wij ambiëren. Houd elkaar aan de afspraken, houd 1,5 meter afstand van elkaar buiten het veld 
en registreer je wanneer je 18 of ouder bent bij binnenkomst van het sportcomplex Spitsbergen (alle andere 
regeltjes zijn nu eigenlijk niet van toepassing, want na het spel is het rechtstreeks richting fiets of auto en 
verlaat het terrein). 
 
Leuk nieuws 
Gelukkig hebben we ook nog sportief leuk nieuws te delen. Een aantal teams is herfstkampioen geworden. Een 
prachtige prestatie. GEFELICITEERD MA2, MB1 (met promotie), MB2en MB4. Helemaal goud wat jullie 
gepresteerd hebben. Op naar het winterkampioenschap!  
 
Sportieve groeten, namens bestuur VMHC Spitsbergen  
 
Marieke Roorda  
Voorzitter  


