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Deltalent 2019-2020 - Open avond B/ C/ D
jeugd

Vrijwilligersdiner

HCZ kan alleen maar bestaan dankzij de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de vereniging.
Om ze te bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen is er vrijdag 14 juni het jaarlijkse vrijwilligersdiner
geweest. In verband met het HCZ jubileumjaar was het diner dit keer extra feestelijk.

Op deze mooie avond zijn twee vrijwilligers in het bijzonder in het zonnetje gezet. Annemarie Coenen en
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Ineke vd Hoek. Zij hebben jarenlang (Annemarie Coenen wel liefst 30 jaar en Ineke vd Hoek wel liefst
12 jaar) de training voor de benjamins verzorgd en zullen hier na dit seizoen mee stoppen. Menig lid is zijn
of haar hockey carrière bij hen gestart! Nogmaals bedankt voor de vele jaren van energie!

Juist omdat dit een speciaal jaar is voor de hockeyclub heeft het bestuur ook een gezamenlijke
brainstormsessie georganiseerd waarin we juist niet hebben stilgestaan bij de afgelopen 40 jaar, maar bij hoe
de komende 40 jaar er uit zouden moeten zien. Het bestuur werkt inmiddels al een jaar met een zogenaamde
Ambitiefocus waarbij we per jaar een vertaling maken van onze lange termijn doelen in concrete acties. De
resultaten van de brainstormsessie zullen worden meegenomen in de lange termijn doelen en de
Ambitiefocus voor komend jaar. Tussen de  gerechten door werd iedere vrijwilliger individueel gevraagd
naar feedback op de volgende vragen:

1. Wat gaat goed bij HCZ en zouden we zeker moeten behouden?

2. Wat gaat niet goed op dit moment waar we zeker mee moeten stoppen?

3. Welke zaken zouden we kunnen verbeteren?

Vervolgens is de feedback plenair met elkaar besproken. Wij wilden u een highlight uit die feedback niet
onthouden:

1. Hier is HCZ goed in. Dit moet de komende 40 jaar zeker blijven:

Drie kwaliteiten bleken breed gewaardeerd te worden door de aanwezigen. De gezellige, familiaire,
kleinschalige sfeer van de hockeyclub wordt het meest genoemd. Daarnaast wordt de uniciteit en
gezelligheid van het Chelmsford toernooi geprezen. Tot slot worden Henk Ras en Annemarie Coenen vaak
genoemd als zeer gewaardeerde vrijwilligers en officieuze verenigingsmanagers. 

Daarnaast werden de rookvrije vereniging, maatschappelijke stage, de (tegenwoordig) lekkere koffie, de
vele activiteiten, de jaarlijkse huldiging van kampioenen, de kwaliteit van de zaalhockey en het nieuwe
wedstrijdtenue met name genoemd. Tot slot werd meermaals aangegeven dat we als bestuur vooral door
moeten gaan met de vernieuwingsslag die we hebben ingezet!

2. Dit is niet leuk aan HCZ. Dat had afgelopen seizoen al mogen stoppen:

Gelukkig genoeg hadden aanwezigen zichtbare moeite om veel input voor deze vraag te geven. Na enig
aandringen kwam er toch feedback over onder andere de kwaliteit van onze communicatie. Niet alleen in
het verstrekken van informatie (of het lezen daarvan), de kwaliteit daarvan, maar ook in het gedrag van
spelers op het veld en commentaar van publiek op elkaar, tegenstanders en scheidsrechters. Dit is al een
aandachtspunt van het bestuur en zal zeker meegenomen worden voor de Ambitiefocus voor komend
seizoen.

Ook kwam duidelijk naar voren dat het indelen van teams discussies blijft oproepen. Sommige leden willen
vooral met vriendjes/vriendinnetjes ingedeeld worden, waar anderen juist voorstander zijn van selecteren op
kwaliteit. Al vanaf een jonge leeftijd. Het bestuur koppelde hier direct op terug dat het nieuwe hockeybeleid
nagenoeg gereed is. Daarmee denken wij een goed en gedragen antwoord te kunnen hebben op deze
feedback en tevens goed duidelijk te kunnen maken aan ieder (nieuw) lid wat hij/zij mag verwachten als je
bij HCZ komt spelen.

Veel input kwam terug op het zandveld. Daar moeten we direct mee stoppen.

Tot slot worden irritaties geuit over leden die bewust proberen te zakken voor hun scheidsrechtersexamen,



scheidsrechters die niet op komen dagen, over trainers die onvoldoende kunnen inbrengen op wat de groep
nodig heeft, over leden of bezoekers die hun afval of trainingsspullen niet netjes opruimen. Over de
problemen t.a.v. scheidsrechters is al gesproken tijdens de afgelopen ALV. Het verbeteren van trainers
maakt onderdeel uit van het nieuwe hockeybeleid.

    3. Wat zouden we kunnen verbeteren in de komende 40 jaar:

Op deze vraag kwam ontzettend veel feedback. Een belangrijk aandachtspunt bleek het douchen door leden
na wedstrijden. Op dit moment douchen veel teams niet. Enerzijds omdat we dat als hockeyclub te weinig
promoten, anderzijds omdat de kleedkamers en douches onvoldoende aantrekkelijk zijn. Het liefst zouden
sommige leden ook een uitbreiding van het aantal kleedkamers zien. Het aantal kleedkamers van HCZ
voldoet echter aan de norm en uitbreidingsmogelijkheden hebben wij niet. Komende winterstop zal de
verbouwing van het clubhuis naar verwachting leiden tot de gewenste aantrekkelijkheid van kleedkamers en
douches.

Hier nog een kort overzicht van verdere ingebrachte feedback: Ledenwerving versterken, Mosselavond
weer houden, actieve ontwikkeling trainers/coaches, juiste trainer op het juiste team, het beste uit spelers
halen, communicatie verbeteren, nieuwe leden beter opvangen en begeleiden, onderzoeken of er voor
spelers ergens tussen de 22 en 30 jaar mogelijkheden geboden kunnen worden, vlizo trap voor de zolder van
het clubhuis, koelcel voor kratten bier, hangjongeren buiten het hek aanspreken, etc. etc. etc. Veel van deze
feedback is al eerder opgepakt door het bestuur waarvan de leden binnenkort de resultaten zullen merken.
Daarnaast proberen we alle opmerkingen over het clubhuis mee te nemen in de aanstaande verbouwing van
het clubhuis. 

Bent u vrijwilliger, ouder en/of speler en heeft u nog meer feedback voor ons? Leuke ideeën om het nog
leuker te maken op de hockeyclub? We staan altijd open voor feedback! Mail het bestuur of spreek ons aan.
Bedenk ook wat u zou kunnen betekenen ten aanzien van die feedback. Alle hulp is welkom!

 Volg ons op Twitter                   Volg ons op Facebook

Kijk op de HCZ-App!
Wil je op de hoogte zijn van het wedstrijdschema? De
trainingstijden? De wedstrijdlocaties etc? Of jij of je
ouders bardienst hebben?

Download dan onze app:
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De wedstrijdschema's
en de lijst voor de
bardiensten staan online!
Via onderstaande link ga je
rechtstreeks naar het
wedstrijdschema en de
bardiensten van HCZ.
 

Het komende
wedstrijdschema

Heb ik
bardienst? Klik

hier

Deel je wedstrijd!
Stuur je verslag uiterlijk
maandagavond naar
redactie@hockeyclubzeven
bergen.nl zodat volgende
week jouw verslag hier te
bewonderen is voor de hele
club! Je kunt het verslag als
losse tekst in een email
opsturen en eventueel een
leuke foto los bijvoegen.

Je verslag
mailen? Klik hier

Versterk onze
hockeyclub!

Ben jij ook benieuwd wie al
die vrijwilligers zijn die de
organisatie van onze
hockeyclub op zich nemen.
Of liever nog: zou jij ons
willen versterken? De derde
helft kan niet zonder jouw
hulp.
 

Kijk op de
website
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