
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste leden, ouders/verzorgers, sponsors en alle andere betrokkenen, 
 
Wat hebben we een bijzonder half jaar achter de rug. Covid-19 deed haar intrede in Nederland en in 
een mum van tijd was alles anders en werden alle sportieve activiteiten stil gelegd. Natuurlijk is het 
primair meer dan belangrijk dat de gezondheid van ons allemaal goed is en blijft en dus handel je 
naar datgene wat mag en kan. Iedereen heeft er op zijn of haar eigen manier last van gehad en nog.  
 
In samenwerking met Sport Service Veenendaal (SSV) hebben wij getracht om, vanaf het moment dat 
we in aangepaste vormen weer mochten gaan trainen, alle leden zo goed mogelijk te bedienen. 
Weliswaar met minder trainingen in de week en met de nodige regels konden we vanaf juni weer 
genieten van actief hockey op ons complex. De één met 1,5 meter afstand buiten de velden, de 
ander met vriend of vriendinnetje gewoon lekker actief op het veld met aanpassingen als het gaat 
over aanraken van de pionnen en ballen etc.  Een bijzondere tijd, een rare tijd, een nare tijd. We zijn 
er helaas nog niet doorheen en we hebben met elkaar rekening te houden met alle voorschriften en 
afspraken die gesteld zijn of die we ons zelf opleggen.  
 
Er heeft helaas door Covid-19 een aantal plannen geen doorgang kunnen vinden. De Technische 
Commissie (TC) had haar beleid aangepast in het kader van de selecties etc. Kijken bij wedstrijden, 
trainingen en het voeren van gesprekken stonden gepland vanaf de start competitie na de 
winterstop. De toernooi commissie was alweer druk doende met de organisatie van diverse 
toernooien en ook die moesten we besluiten af te gelasten. Leuke activiteiten in samenwerking met 
een aantal sponsoren konden niet doorgaan en zo kunnen we natuurlijk nog wel e.e.a. benoemen. 
Bovenal werden alle wedstrijden afgelast, mocht ons gezellige clubhuis niet meer open, liepen de 
kosten door tegen geen inkomsten. In de ALV van 7 september zoemen we hier dieper op in.  Een 
uitermate onplezierige situatie.  
 
Met de nodige communicatie, aanpassingen op het terrein, keuzes en afstemming met SSV en de 
KNHB zijn wij van mening, dat we de afgelopen maanden op een goede manier invulling hebben 
gegeven aan wat kon en mocht, met dank aan trainers, vrijwilligers en jullie allemaal. Door met 
elkaar rekening te houden, met de afspraken en richtlijnen konden we weer hockeyen/trainen, 
langer doorgaan, de zomeravond training op de woensdag en zelf twee leuke wedstrijddagen 
organiseren voor de jongste jeugd en jeugd. Iedereen BEDANKT!!! 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe seizoen met de Kickoff op 29 augustus 
Zoals gezegd zijn we helaas nog niet Covid-proof/vrij. We hebben nog steeds iedere dag rekening te 
houden met de gevaren van het virus en dus ook binnen de club. Hoe dan ook gaan we wel van start 
in een aangepaste vorm. We gaan van start door op zaterdag 29 augustus een sportieve gezellige 
Kick-off te organiseren. Een dag met diverse wedstrijdjes (let op de mail, website en social media) en 
gezelligheid op de club. Waar het mogelijk is om de kleding te passen en 
te bestellen van Club Colors, bitjes te happen (zie social media en de 
website m.b.t. het verplicht aanmelden), hockey spullen van Davelaar te 
kopen en natuurlijk te genieten van allerlei lekkers vanuit onze 
barcommissie.  
 
Alles buiten de velden op 1,5 meter voor de volwassenen en waar  
we iedereen vanaf binnenkomst nog extra attenderen op de  
Corona regels van VMHC Spitsbergen. Je bent meer dan welkom!  
  

 
De Technische Commissie 
We hebben dus op een aangepaste wijze de teamsamenstellingen voor het komend seizoen moeten 
organiseren. We zijn trots op het feit dat het weer staat! Dat gaat niet zonder slag of stoot en we 
realiseren ons dat we altijd ergens spelers teleurstellen. Dat is vervelend, alleen niet altijd op te 
lossen in de richting van de speler(ster). Waarschijnlijk gaan we het nooit 100% in 1 keer goed doen, 
maar we streven naar een zo transparant mogelijke indeling, zonder verrassingen. Een doelstelling 
voor komend jaar. Maar voor nu hebben we teams, trainers, coaches etc alles compleet en dat geeft 
een goed gevoel voor de start van de competitie. 
 
Om het beleid Hockey Technische Zaken meer body te geven gaan we de commissie uitbreiden en 
een aantal processen verduidelijken, scherper maken en een betere verdeling van capaciteit 
realiseren. Dit moet leiden tot die hogere transparantie, kwaliteitsverbetering van trainingen en 
begeleiding en dus de kwaliteit en het plezier van de hockeyers(sters). Tijdens de Kickoff presenteren 
wij jullie graag de TC en tevens tijdens de ALV van 7 september.  
 
Clubdienst  
Mede door alle aanpassingen die wij door te voeren hebben zien we dat de barbezetting door ouders 
te groot wordt. We hanteren een verdeling van 2 x per jaar bardienst draaien. We gaan dit 
veranderen naar Clubdienst draaien. We hebben namelijk andere taken te verdelen per 
wedstrijddag. Denk hierbij aan; het bemensen van de Covid-19 registratie tafel bij binnenkomst 
sportterrein, het veelvuldig extra reinigen van toiletten, kleedkamers en tafels etc. De Bar coach is en 
blijft wel het aanspreekpunt voor al deze taken en zorgt voor de indeling van deze taken over de dag.  
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hygiëne; Maskers, kleedkamers etc 
Een punt van aandacht in het kader van Corona is en blijft de hygiëne. Zoals net aangegeven gaan we 
de clubdienst inzetten om bv toiletten en kleedkamers vaker te reinigen, echter willen we vooral de 
coaches/managers van de teams oproepen om zorg te dragen voor de hygiëne van de maskers die 
gebruikt worden tijden de strafcorners. Voor gebruik dienen deze schoongemaakt te worden met 
een desinfecterend middel. Zorgen jullie hier alsjeblieft zelf voor binnen het team. Indien hier geen 
zorg voor is, is het gebruiken van maskers niet mogelijk en dus de uitvoering van de corner niet. Let 
hier ook op tijdens de Kickoff. Bij de KNHB staat de vraag uit hoe scheidsrechters hier mee om 
moeten gaan. Wij komen hier nog op terug.  
 
Teambesprekingen  
Door de richtlijnen is het niet mogelijk om teams waar spelers inzitten ouder dan 18 jaar een 
teambespreking in de kleedkamers en of bestuurskamer te houden. Ook hier is het van belang dat de 
1,5 meter afstand geborgd blijft. Dit betekent, dat er buiten op afstand besprekingen gehouden 
moeten worden en dat we er ook van uit gaan dat we elkaar houden aan deze afspraak.  
 
Strategie  
Wellicht bekend zijn we eind vorig jaar in samenwerking met de KNHB gestart om meer focus aan te 
brengen aan onze strategie. Hiervoor zijn ondertussen 5 ambities benoemd en een aantal 
doelstellingen aan gekoppeld. In de aankomende ALV nemen we jullie graag hier verder in mee. 
Zaken als communicatie, een veilige omgeving, bouwen aan ons leden bestand, voldoende 
vrijwilligers en een helder technisch/selectie beleid zijn onder andere onderwerpen die verdieping 
krijgen en gaan bijdragen aan het strategisch beleid van de club.  
 
Afsluiting A12  
De A12 tussen Veenendaal-West en knooppunt Grijsoord wordt tijdens afzonderlijke weekenden 
gedeeltelijk afgesloten vanwege groot onderhoud. De werkzaamheden zijn opgesplitst in deeltrajec-
ten, zodat niet beide richtingen tegelijkertijd zijn afgesloten. 
Waar wordt gewerkt? 
Het groot onderhoud vindt plaats in vijf verschillendeweekenden en wordt uitgevoerd op de 
deeltrajecten: 
28-31 augustus: afsluiting van knooppunt Grijsoord tot aan knooppunt Maanderbroek. 
4-7 september: afsluiting van knooppunt Maanderbroek tot aan knooppunt Grijsoord. 
11-14 september: afsluiting van knooppunt Maanderbroek tot aan knooppunt Grijsoord. 
25-28 september: afsluiting van Veenendaal-West tot aan knooppunt Maanderbroek. 
2-5 oktober: afsluiting van knooppunt Maanderbroek tot aan Veenendaal-West. 
Het onderhoud begint op vrijdagavond om 21.00 uur en loopt door tot maandagochtend 05.00 uur. 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleding  
Zo aan het begin van het seizoen willen we jullie graag informeren over de aanschaf van je tenue en 
teamkleding. Via de clubkleding-online shop op de website van Spitsbergen kan de clubkleding 
besteld worden: https://www.clubcolors.nl/club/spitsbergen/.   
 
Van het tenue hangen de pasmaten in het clubhuis naast de bestuurskamer. Hierbij hangt een bord 
met prijzen van de kleding en een korte uitleg hoe je eenvoudig je bestelling kan doen. 
 
Voor de bestellingen via de webshop geldt: 

• Verplicht passen Spitsbergen kleding in het clubhuis. 
• Bestelling en betalen gaan via de Spitsbergen webshop. Op het bord staat een QR code 

waarmee je direct in onze webshop komt of via de home pagina op Spitsweb.  
• Levering op privé-adres binnen 5 werkdagen indien voorradig. 

 
Teamkleding:  

• Voor teamkleding mail je wensen naar info@clubcolors.nl  
• Pas-serie met gewenste maten en kleding worden opgestuurd. 
• Logo Spitsbergen mag alleen op kleding geleverd door ClubColors gebruikt worden. 
• Naast onze mooie trainingspakken is het mogelijk om ook andere teamkleding en accesoires 

te bestellen bij ClubColors. 
• Informeer bij ClubColors naar interessante teamkorting vanaf 10 personen. 
• Voor de bedrukking kan je contact opnemen met Axent Reclame in Veenendaal email: 

info@axentreclame.nl 
 

Los achter de bar worden Spitsbergen Kousen verkocht. 
 
Op Facebook vind je een besloten Groep: VMHC Spitsbergens ruil- en verkoophoek waar je lid van 
kan worden. Hier kun je hockeyspullen verkopen, ruilen of weggeven. 
 
Voor verdere vragen kan je een email sturen naar de kledingcommissie: kleding@spitsweb.nl 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot 
Het einde van de vakantie nadert, de eerste trainingen starten alweer op en we hebben allemaal 
weer zin om actief en sportief te zijn. Om onze club goed te laten draaien hebben we nog de nodige 
vrijwilligers plekken in te vullen en de meest belangrijke zijn de ledenadministratie en iemand voor 
het wedstrijdsecretariaat jongste jeugd. We zijn echt al heel bij met de mensen die zich nu en in de 
toekomst inzetten voor de club, maar we zijn er nog niet. Een dringend beroep op jullie om te helpen 
en je aan te melden via secretaris@spitsweb.nl en of via dit mailadres vragen te stellen over de 
vacante plekken.  
 
Binnenkort komt er op de website meer te staan over de vacatures voor de diverse commissies, 
klussen en evenementen, maar spreek ons gerust komende 29 augustus aan wanneer je iets meer 
ergens over wilt weten. We zijn zichtbaar aanwezig tijdens de kickoff.  
 
Er speelt veel, we zijn echt binnen de beschikbare tijd actief met ons mooie clubje bezig. Misschien 
nog niet altijd voelbaar of zichtbaar. Er is nog veel te doen en we hebben ons te realiseren dat het 
soms met kleine stapjes gaat. Maar ook kleine stapjes zijn stapjes en het liefste vooruit. We maken 
fouten, vergeten dingen, doen soms wel eens onhandig, maar alles vanuit een goede intentie. Graag 
vraag ik alle leden en betrokkenen om ons met de beste intentie te benaderen, te bevragen, 
nieuwsgierig te zijn en waar kan behulpzaam te zijn. Het sturen van intens nare e-mails ervaren wij 
als onprettig en graag maak ik de afspraak dat we daar ook niet meer op gaan reageren. Wij reageren 
in principe altijd, per e-mail of persoonlijk. Soms gaat dat ook niet goed en is het heel logisch dat wij 
daarop worden aangesproken. Ook dat kan wat mij betreft op een open en prettige manier. Laten we 
samen werken aan een open communicatie waar we ons allemaal goed bij voelen en wat bijdraagt 
aan een sportieve fijne vereniging. Onze vereniging VMHC Spitsbergen. 
 
Namens het bestuur 
Marieke Roorda   
 
   
 


