
 

 

Van de voorzitter 
  
Inmiddels is de competitie 2022-2023 een 

aantal weken oud en zijn we met bijna 100 

teams begonnen aan het derde seizoen bij 

Hockeyclub Delta Venlo. Hopelijk is iedereen 

goed uitgerust, fit de zomer uitgekomen en 

vol goede moed begonnen aan de competitie! 
  
In de zomer heb ik mij als voorzitter van onze mooie vereniging voorgenomen om jullie 

periodiek in een column mee te nemen bij de ontwikkelingen die onze vereniging 

doormaakt. Maar óók bij de uitdagingen die wij als bestuur tegenkomen. Ontwikkelingen 

en uitdagingen zijn er meer dan genoeg in onze vereniging. Die in feite pas twee jaar 

bestaat. En waarvan met name het eerste jaar werd gedomineerd door Corona. In het 

afgelopen jaar was dat gelukkig een heel stuk minder. In deze column wil ik het graag 

hebben over de uitdagingen van onze vereniging. Uitdagingen die wij met z’n allen aan 

zullen moeten gaan. Ik doel daarbij op de (gevolgen van de) nieuwbouw van ons clubhuis 

die binnenkort van start gaat, het invullen van de nodige (vrijwilligers)rollen binnen de 

vereniging teneinde de vereniging draaiende te houden en de financiën van de 

vereniging. Ik licht dat toe. 
  

Nieuw clubhuis 

Al voor de fusie een feit was werd er gesproken over het realiseren van een nieuw 

clubhuis. Met het aantal leden dat we hebben is dat ook een absoute must. In de 

afgelopen jaren hebben wij de leden veelvuldig bijgepraat over de ontwikkeling rondom 

de nieuwbouw en de gesprekken met de gemeente over een bijdrage in die bouw. Zoals 

jullie hebben kunnen zien op de website en onze social media kanalen, hebben we vlak 

voor de bouwvak de aanneemovereenkomst getekend. Inmiddels is duidelijk dat de 

aannemer op maandag 17 oktober aanstaande eindelijk gaat beginnen. Dit betekent 

concreet dat wij in het weekend van 10 en 11 oktober voor het laatst gebruik kunnen 

maken van ons huidige clubhuis. De geplande oplevering van het nieuwe clubhuis is 

medio juli volgend jaar. In de tussenliggende periode zijn wij te gast bij onze buren van 

Scopias, waar wij in de weekenden het clubhuis zullen ‘overnemen’. Marc de Jong, 

binnen het bestuur verantwoordelijk voor de accommodatie en exploitatie is samen 

met onze beheerder Mat den Biesen en zijn mensen zijn volop bezig om de inrichting van 

ons tijdelijke onderkomen te organiseren. Het zal ongetwijfeld op momenten enigszins 

behelpen zijn, maar naar wij verwachten uiteraard ook bijzonder gezellige momenten! 

Verdere uitleg over de nieuwbouw en de gevolgen daarvan voor de rest van het seizoen, 

zullen binnen elke dagen per mail in een nieuwbouwspecial worden bekend gemaakt. Wij 

kijken enorm uit naar de realisatie van de nieuwbouw! 
  

De club rekent op jullie! 

Misschien wel de grootste uitdaging die wij op dit moment ervaren is het bemensen van 

onze organisatie. Zo is in de eerste weken na de zomerstop gebleken dat een aantal 

teams nog niet kan beschikken over een trainer en/of coach. Ondanks alle inspanningen 

van onze trainerscoördinatoren die de zomerperiode naarstig op zoek zijn gegaan naar 

vrijwilligers voor het geven van trainingen of het begeleiden van teams bij wedstrijden, is 

dit nog niet voor alle teams gelukt. Daarnaast hebben (herhaalde) oproepen om de 

vereniging te ondersteunen op allerlei gebieden, zoals social media, het zijn van lijn 

coördinator, de projectgroep zaalhockey blaashal, etc. helaas geen resultaat gehad. Dat 

is toch wel teleurstellend voor een vereniging van onze omvang. Waarschijnlijk een 

bekend verhaal, maar ik benadruk het nog maar eens: Een groot deel van het werk dat 

binnen de vereniging gedaan wordt, wordt door vrijwilligers gedaan. Wij merken binnen 



het bestuur dat het steeds vaker dezelfde vrijwilligers zijn op wie een beroep gedaan 

moet worden om de vereniging draaiende te houden. In die situatie worden er – in mijn 

optiek logischerwijze - ook zaken vergeten en onbedoeld fouten gemaakt. Dat is 

uiteraard niet goed, maar enig begrip voor de situatie waarin de vrijwilligers opereren 

zou prettig zijn. Wij horen regelmatig de opmerking: ‘daar moet de club dan maar voor 

zorgen, want ik betaal toch contributie’. Daarop zou ik willen zeggen: ‘de club, dat ben 

jij’. We zullen het met zijn allen moeten doen. Het zou dus fijn zijn als er mensen 

opstaan die ook hun steentje bij willen dragen aan de verdere ontwikkeling van onze 

vereniging. Vele handen maken licht werk en ik reken op jullie! 
  

Duur huishoudboekje 

Tot slot is er toch ook nog een (lichte) financiële uitdaging ondanks het feit dat we in het 

afgelopen seizoen een heel mooi resultaat hebben geboekt en afgelopen zaterdag een 

fantastische opbrengst hebben behaald bij de door Veteranen A georganiseerde Diner 

Party. De ruim EUR 50.000,- zal worden aangewend voor de inrichting van het nieuwe 

clubhuis. Het zal niemand verbazen dat door de enorme prijsstijgingen, de 

exploitatielasten van de vereniging oplopen. Denk aan gas, water licht, de inkoop van 

(hockey)materialen en de inkoop voor de horeca. Tel daarbij op dat wij afgelopen zomer 

meer afmeldingen hebben ontvangen dan normaal en dus minder inkomsten uit 

contributies hebben. Het wordt dan snel duidelijk dat we niet de goede kant op bewegen. 

Wij hebben daar als bestuur toch wel wat zorgen over. Wij proberen door goed op de 

kleintjes te letten de uitgaven in toom te houden. Met ledenwervingscampagnes die 

zullen worden opgestart zullen we proberen het aantal leden weer op te krikken. 

Daarnaast is de sponsorcommissie bezig om de inkomsten uit sponsoring te vergroten. 

Met evenementen zoals het aanstaande Oktoberfest (georganiseerd door Heren 6) 

proberen we via de horecaomzet onze clubkas te spekken. Ondanks deze financiële 

uitdaging vinden wij het wel van het grootste belang dat we ook investeren in hockey. 

Wij zullen in het komende seizoen een behoorlijke hoeveelheid geld uittrekken om onze 

trainers en coaches verder op te leiden en er zo voor te zorgen dat het totale niveau van 

alle trainingen omhoog gaat. We hopen daarmee ook op middellange termijn voldoende 

zelfopgeleide trainers in huis te hebben om alle teams van trainers te voorzien. Deze 

plannen zijn ambitieus, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken! 
  

Tot slot. Ik wens jullie allen een hele fijne en sportieve 

eerste helft van de competitie en hoop jullie in de 

komende maanden in grote getalen te zien op of 

rondom het hockeyveld!  

Bij vragen en/of opmerkingen neem gerust contact op 

via voorzitter@hcdeltavenlo.nl! 

 

 

Met sportieve groet, 

Jeroen Bakkers 
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