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Willem Koelman, nieuwe voorzitter MHCU, kijkt vooruit

“Er gebeuren echt veel goede dingen bij deze club”
De nieuwsbrief begint dit keer niet met een inleiding van
de voorzitter maar met de voorzitter. Willem Koelman is
koud een maand de nieuwe voorman van MHCU. Hij stelt
zich nader voor en gunt ons een blik in hoe hij tegen de
vereniging aankijkt en waar hij heen wil. “Er gebeuren
echt veel goede dingen bij deze club en dat moeten we
nu zien voort te zetten.”
Willem Koelman in het kort
Willem is 55 jaar, woont in Krommenie en werkt als
functioneel beheerder ICT bij Tata Steel. Zoon Justin
speelt in JA1 en geeft keeperstraining. Dochter Anouk
staat op doel bij MB2.
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Eén jaar was je uit het bestuur, en nu weer terug. Een sabbatical?
“Ha ha, nee hoor. Wel een jaartje langs de zijlijn. Ik ben zeven jaar secretaris geweest. Mijn kinderen
waren hier lid, zelf kan ik niet hockeyen en dacht, kom, laat ik dan in het bestuur wat voor de
vereniging gaan doen. Na zeven jaar vond ik het wel mooi geweest, al bleef ik de ledenadministratie
doen. Maar omdat Ed van Zijtveld moest stoppen, was een nieuwe voorzitter nodig, en toen heb ik
me aangemeld. Ad interim, dus als er een ander komt, maak ik weer plaats.”
Hoe zou jij MHCU typeren?
“Het woord ‘gezellig’ komt dan meteen bij me op, maar dat wil ik vermijden. Toegankelijk dan,
iedereen kan bij ons terecht. De vereniging leeft, op allerlei vlakken zijn vrijwilligers lekker bezig en er
is een prima samenwerking. Kijk bijvoorbeeld naar de groep jeugdtrainers, die zijn op een geweldige
manier bezig, ook met elkaar. Een traininkje overnemen is onderling zo geregeld. Zo blijft het plezier
erin en zie je zo’n groep groeien. Dat is superbelangrijk voor een vereniging als de onze. En zo zijn er
meer vrijwilligers die geweldig werk voor de club doen.”
In een kranteninterview vertelde je dat MHCU deze moeilijke coronatijd best goed doorkomt.
“Jazeker, moet je zien wat er allemaal ondanks alles gedaan en bereikt is. Haast te veel om op te
noemen. Er is veel georganiseerd om onze leden toch te kunnen laten spelen. We hebben met
Barbara Smolenaars een flinke brok ervaring en kennis van buiten in huis gehaald, zij kan onze
jeugdtrainers weer verder brengen en ook het technisch kader met Denise, Laura en Daan is goed
met de ontwikkeling van de jeugd bezig. We zijn met een funkey-groep begonnen, voor de
allerjongsten. Er is een jongerenraad bijeengebracht, de groep scheidsrechters is uitgebreid, er is
weer een vertrouwenscommissie opgericht en onze accommodatie wordt doorlopend opgeknapt.

Onze jeugd heeft een geweldig record behaald met de Grote Clubactie. Daarbij werft de
sponsorcommissie meer sponsors dan begroot en heeft onze penningmeester een financieel beleid
stevig op poten gezet. Je ziet, we zijn een gezonde, actieve vereniging.”
Dan kan de nieuwe voorzitter dus rustig achteroverleunen.
“Dat had je gedacht. Ik heb wel een paar doelen voor ogen. We hebben met z’n allen al heel wat
bereikt voor deze club maar dat moeten we wel zien voort te zetten, continuïteit aanbrengen. Zo
vind ik dat er een technisch plan voor de komende jaren moet komen. Duidelijkheid scheppen waar
we voor staan. En we hebben nog vele extra handjes nodig om alles voor elkaar te krijgen. Een
bestuur moet besturen, aan beleid werken, maar nu zie je nog te veel dat onze bestuursleden zich
met allerlei randzaken en details bezighouden. Daar hebben we me er vrijwilligers voor nodig.”
Voor wat zoek je nog vrijwilligers?
“Voor het voorzitterschap… Nee hoor, dat is niet het belangrijkste. We hebben vooral behoefte aan
een nieuwe zaalwedstrijdsecretaris. Verder is de evenementencommissie zichzelf aan het
heruitvinden en kan het nog hulp gebruiken. Het zou ook fijn zijn als we een groepje mensen hebben
voor klusjes voor de accommodatie. Het bestuur en de commissies kunnen altijd wel versterking
gebruiken. Maar mensen hoeven heus niet vast in een commissie te zitten, daar deinzen ze toch vaak
voor terug. Je kan je je ook verdienstelijk maken als vrijwilliger voor de uitvoering, bijvoorbeeld als er
iets voor de jeugd wordt georganiseerd, op afroep. Zo’n groep maakt dat er voor een vereniging veel
meer mogelijk is. En dat willen graag, leuke dingen organiseren voor onze leden, ook naast het
hockey.”
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Tot slot, Willem, heb je hier nog iets aan toe te voegen?
“Ja, toch nog wel. We zijn bezig met het opknappen van de keuken. Dat was hard nodig. En met de
gemeente wordt gekeken om LED-verlichting op de velden aan te brengen. Maar wij zijn geen
eigenaar en het is nogal prijzig. Het is duurzaam en scheelt wel de helft van de stroomrekening, dus
hopelijk gaat het lukken. En had ik het nieuwe Lisa al genoemd? Er komt een nieuw e versie en een
nieuwe website, ook daar zijn we druk mee.”

Geweldig record voor de Grote Clubactie
Kanjers zijn het, onze jeugdleden. MHCU
is apetrots op de jongste jeugdteams en
de D- en C-junioren die onvoorstelbaar
veel lootjes hebben verkocht voor de
Grote Clubactie. Ruim 1400 maar liefst en dat is een
geweldig record. Vooral de meiden van 8E2 waren niet
te houden en verkochten bijna 25 lootjes gemiddeld per
teamlid. Maar ook MD3 en MF2 hebben het fantastisch
gedaan. Deze drie teams hebben voor hun formidabele
inzet een uitje dik verdiend.
De M8E2 domineren ook de individuele verkooplijst. Tessel Butter verkocht in haar eentje maar liefst
65 lootjes! Zoveel hebben we bij MHCU nog niet eerder meegemaakt, super gedaan Tessel! Haar

teamgenoten Tirza Zaadnoordijk (52) en Norah
Wijngaarden (38) deden het ook top. Ook MD3 heeft
drie speelsters in de top tien: Jo-An See-Tang (54),
Lidwine Groot (45) en Maud Veerman (43) zijn daar de
bestsellers. De andere winnaars zijn Nikki Zuurbier
(MD1, 52), Lynn Booij (M6E3, 43), Beau Duiker (JD1,
42) en Babette Kaandorp. Zij krijgen allemaal als dank
een attentie.
Een deel van de opbrengst van de Grote Clubactie wil het bestuur zeker besteden aan leuke
evenementen voor de jeugd die zo’n hun best hebben gedaan.

Marion Peters en Romaike Zuidema vertrouwenspersonen bij MHCU
Iedere speler, trainer, ouder of vrijwilliger moet zich veilig én prettig kunnen voelen bij MHCU.
Sportiviteit en plezier staan voorop en niemand hoeft in een (perfect) plaatje te passen. Toch zijn er
zaken die plezier en sportiviteit in de weg kunnen staan. Denk aan gemene opmerkingen tijdens de
training of pestgedrag via de teamapp, maar ook aan een ongewenste aanraking in het clubgebouw
of intimiderende ouders, geweld of mishandeling.
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Ongewenst gedrag bespreekbaar maken is vaak lastig. Het advies is altijd om het eerst met degene
die het betreft te bespreken, maar daar zit ook de crux: dat gaat niet altijd. De onafhankelijke
vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn er vervolgens om met je mee te denken en de
mogelijkheden voor vervolgstappen samen in kaart brengen. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.
Naast het meedenken, zijn de VCP's er ook om veilige sociale clubcultuur te stimuleren. In 2022
worden de trainers en teammanagers hierbij betrokken. Wat kunnen zij doen om hieraan bij te
dragen en wanneer vragen zij de VCP's om hulp? Een jonge trainer die vermoedt dat een speler thuis
wordt mishandeld wordt zelf in een lastig parket gebracht. Of wat als je als teammanager merkt dat
een van de ouders andere ouders intimideert? De VCP's helpen een oplossing te vinden. Daarbij
rapporteren (anoniem) en adviseren zij aan het bestuur.
Marjon Peters (rechts) en Romaike Zuidema (links) nemen
deze rol op zich. Marjon is als sociaal-psychiatrisch
verpleegkundige werkzaam in de GGZ. Romaike Zuidema
werkt bij een organisatie die strijdt tegen mensenhandel
waarbij zij professionals, zoals Veilig Thuis en artsen, traint
op signalen van mensenhandel. Beiden zijn gewend om
vertrouwelijke gesprekken te voeren waarbij er oog en oor
is voor alle partijen. Zij volgen de richtlijnen van Centrum
Veilige Sport van NOC*NSF.
Wil met de vertrouwenspersonen spreken, stuur een mailtje naar VCP@MHCU.nl. Zij nemen zo snel
mogelijk contact met je op, gegarandeerd vertrouwelijk.
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Zaalseizoen in de war geschopt
Coronamaatregelen, en dan vooral de avond-lockdown, hebben ons zaalprogramma flink in de war
geschopt. Zolang de beperkingen gelden blijven we proberen om de spaarzame mogelijkheden te
benutten om iedereen toch zoveel mogelijk te laten hockeyen. Soms is dat best lastig, omdat de
beschikbare zaaluren gering zijn. Competitiewedstrijden die na 17.00 uur geprogrammeerd stonden,
zijn door de bond opnieuw ingedeeld. Hou daarom je Lisa-app goed in de gaten.
En wie het hockeyen toch niet kan laten, weet dan dat je nog steeds op de buitenvelden terecht kan.
Als je met je team wil trainen of oefenen, stem dat dan wel met wedstrijdsecretaris Marco Berkel af
(wedstrijdsecretariaat-veld@mhcu.nl).
Vanaf 19 december doet het zaalseizoen even een winterslaapje. Kort maar, want door de
aangepaste competitieplanning gaan de zaalwedstrijden alweer op 2 januari van start. Laten we
hopen dat we dan vanaf 10 januari weer volle bak kunnen hockeyen.
Het bestuur wenst alle leden, ouders en vrijwilligers heel fijne feestdagen.

