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Bestuur	
  
Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen (en ook bij de afsluiting van het seizoen) uit
6 personen, te weten:
Frank de Ruijter
Jan Dijkhuis
Janine Eijer
Wouter Leijen
Isabelle van de Nadort
Anne van de Velde

voorzitter
penningmeester
secretaris
accommodatie
Vrijwilligerscoördinator
TC-lid

Weer een jaar voorbij, waarin er door het bestuur twee wekelijks is vergaderd.
Een hoop zaken bij de kop gepakt en ons ook wel soms als brandweerlieden gevoeld
bij de binnenbrandjes die er soms bij de club woedden.
Gelukkig is er een hoop goeds van de plank gekomen.
Neem de rol van Gastvrouw/heer die door toedoen van Isabelle tot stand is gekomen.
Waarvoor wij haar willen bedanken.
Ook de openstelling van ons clubhuis met barbezetting tijdens de trainingsavonden is een
daverend succes!
Waarbij het nieuwe “cashless” systeem ook wonderen verricht, soms met wat vertraging
maar zeker de moeite waard.
De koudwatervrees van enkelen gaat ook wel over.
Jammer is dat de vernieuwing van de website nog niet is gelukt. Lisa heeft een testversie
opgeleverd en hopelijk is er voor de winterstop voldoende tijd om te testen en nog kleine
aanpassingen te doen. Wel succesvol was de “app” ; alle club- en hockey-info in je broekzak.
We horen hierover veel positieve reacties.
Als je door de week langs de velden loopt zie je een hoop nieuwe gezichten, trainers die van
buiten zijn aangetrokken om onze club op een hoger spelplan te tillen. De gevolgen van het
aanstellen van een technisch manager zal in de loop van dit seizoen steeds meer zichtbaar
worden.
De afscheiding tussen terras en veld is klaar en het waterpad is verleden tijd.
Eindelijk met droge voeten naar het clubhuis.
Op hockeygebied zijn we duidelijk in de lift. Jongens B1 gaat nu landelijk spelen en meisjes
C1 heeft aan inter-district mogen ruiken. Ook Dames 1 is “herbstmeister” geworden. Deze
resultaten zijn vast een afgeleide van hoe er bij ons getraind wordt. We wensen deze toppers
veel succes!

1

Zorgen maken wij ons over de arbitragecommissie die tot onze spijt nog steeds niet is
ingevuld met een aantal mensen.
We hopen dat daar snel verandering in zal komen.
Het tussentijds aftreden van Wouter Leijen is jammer. We wensen hem met zijn studie en
bouwklus veel sterkte .
Gelukkig hadden we al een vervanger in de persoon van Chris van Berchum “op de plank
liggen”, zodat we weer op sterkte zijn als de vergadering akkoord gaat met zijn benoeming.
Ook met het beoogd toetreden van een vertegenwoordiger uit de TC , Anne van der Velde,
is het bestuur content. De ledenvergadering krijgt ook deze benoeming voorgelegd.
Ik wens ons allen een goed hockeyjaar !
Frank

Technische	
  Commissie	
  (TC)	
  
De TC bestond het seizoen 2013- 2014 uit de volgende leden:
Marianne Mellema, Nancy van den Bosch, Age Joustra, Yolanda Stallman en Anne van de
Velde
De TC heeft zich het afgelopen jaar met de volgende zaken bezig gehouden:
1. Vervolg uitvoering van het technisch beleidsplan 2010-2016. Doel is om het spelniveau
van onze club stapsgewijs omhoog te brengen, vooral door uitbreiding van de
trainersgroep en het verhogen van de kwaliteit van de trainingen. Sietske Geerards is
vanaf augustus 2010 aangesteld in de functie van trainerscoördinator. Zij verzorgde de
theoretische inhoud en opbouw van de wekelijkse trainingen, gaf een aparte
trainerscursus , gaf hockeytechnische informatie tijdens coach- en trainersavonden en
stuurde de trainers aan. Ook afgelopen seizoen zijn er weer verschillende juniorenleden
gestart als nieuwe jeugdtrainers.
Yolanda richt zich met name op de ontwikkeling van de keepers en geeft op woensdag een
speciale keeperstraining. Yolanda wordt enthousiast ondersteund door Gerard van den
Broek en JB1-keeper Guido van der Leij.
2. Werven, begeleiden en aansturen van coaches en trainers. Het blijkt steeds beter te gaan
om voor alle teams bij de start van de competitie een coach te vinden. In september hebben
ca. 20 jeugdleden de Basis Cursus Training Geven met succes gevolgd olv. KNHB docente
Monique Beijer. In februari hebben 5 trainers deelgenomen aan de scholing Themagericht
trainen en coachen van pubers.
Er zijn gedurende het seizoen 3 maal coach- en 3 maal trainersavonden georganiseerd: bij
start seizoen, einde 1e helft seizoen, start 2e helft seizoen.
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Het seizoen is gestart met een speciale trainersbijeenkomst, gegeven door Joost van Geel.
Joost is actief bij GCHC en voormalig bondscoach bij de zaalhockeyvrouwen. Het op deze
wijze kennis in de club brengen is zeer positief ontvangen.
In oktober heeft voormalig international Richard de Snaayer een clinic gegeven. Geweldig
inspirerend, voor herhaling vatbaar, beetje te lage opkomst.
Martial Meijer geeft, naast de nodige reguliere, twee bijzondere trainingen:
Eentje voor nieuwe leden (vanaf de 11-tallen) die nog nooit hebben gehockeyd. Dit om ze zo
snel mogelijk op een niveau te krijgen dat ze mee kunnen met het eigen team.
En special-skills trainingen, waarbij meer aandacht gegeven kan worden aan speciale
technieken. Dit laatste omdat blijkt dat in de regulieren trainingen hier geen tijd voor is, of
omdat een deel van de spelers hier nog niet aan toe is.
3. Begeleiden jongste jeugd (en ouders): De ouders van de F-jeugd zijn vorig seizoen
benaderd als begeleider voor de wedstrijden van de jongste jeugd. Marianne Mellema heeft
samen met Yolanda hiervoor een speciale cursus georganiseerd. In de praktijk bleek
dat begeleiding van de wedstrijdjes bij deze jongste jeugd heel goed door deze ouders
opgepakt kan worden.
Marianne en Yolanda hebben ook dit jaar twee maal een speciale hockey-clinic voor niethockeyende ouders van E- en F-leden georganiseerd. Wordt goed bezocht.
4. Zaalhockey: Bij gebrek aan een Zaalhockeycommissie heeft Anne dit opgepakt, en met
succes. Steeds meer leden zien zaalhockey als een logisch vervolg van de veldcompetitie.
TC ondersteunt dit, want zaalhockeyende leden hebben op het veld een voorsprong. 1
kampioen dit jaar: MB1.
Afgelopen winter veel te kort aan zaalruimte. Hierdoor een zeer strak schema op de
zaterdag. Zaaltijd moet in het voorjaar al worden aangevraagd/vastgelegd. Er wordt nu dus
ook al gezocht naar extra zaaltijd voor winter 2014/2015.
Er is nog steeds dringend behoefte aan een zaalhockeycommissie en/of coördinator om ook
het zaalhockey op een hoger plan te brengen.
5. Funkey: Het doel van Funkey is: het aanleren van motorische- en sociale vaardigheden en
een klein beetje hockey. Al gauw bleek dit een succes en is het na de winterstop voortgezet
olv Tinie Zijlstra. Tijdens de lessen komen de kinderen in aanraking met een variëteit aan
grondvormen van bewegen, die aansluiten bij het natuurlijke bewegingsgedrag van 5-jarigen.
Op die manier leren ze op een leuke en veilige manier omgaan met sportief bewegen. Voor
deze leeftijdscategorie wordt overigens nog geen echt hockey aangeboden met echte
hockeysticks. Wel maken de kinderen tijdens de lessen gebruik van knotshockeysticks. Dit
seizoen gestart met 6 kinderen en geëindigd met 28!
7. Jeugdcommissie: De jeugdcommissie heeft de TC afgelopen jaar ondersteund bij het
organiseren van extra hockey activiteiten voor de kinderen.
8. Snuffelhockey i.s.m. met de gemeente: In oktober en april hebben ruim 30 kinderen, in
de basisschoolleeftijd vanaf groep 3, kennis gemaakt met hockey. Zij konden 2 keer
komen trainen in een speciaal hockey snuffeluur. Dit heeft wederom nieuwe leden
opgeleverd, met name bij de benjamins. Ook dit seizoen is het aantal benjamins door de
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loop van het jaar heen weer sterk gegroeid. (van 26 naar 41 kinderen)
9. Prestatieladder: Afgelopen jaar zijn meisjes B1 (zaal), jongens C1 en Heren veteranen
kampioen geworden. Heren 2 was voor de winter veel te sterk in een 18-plus
zondagcompetitie. Na de winter zijn ze overgeplaatst naar een sterkere poule. Ook hier
winnen ze regelmatig hun wedstrijden. Daarnaast speelden MD1, MB1, JB1 en JD1 in de
topklasse. Drie teams speelden in de subtop-klasse. JC1 werd hierin kampioen.
Heren 1 heeft zich weten te handhaven in de derde klasse. Bernd Habekotte is dit seizoen
trainer/coach. Het geheel vernieuwde en zeer jonge Dames 1 speelt bovenin mee in de 4e
klasse. De Dames hebben het net niet gered om te mogen promoveren.
Voor beide teams is het zaak om te trachten meer continuïteit in de teams, mede door
doorstroming vanuit de A-jeugd te krijgen. Voor Heren 1 zal daarom gezocht worden naar
een mix van ervaren (werken in buurt) en jeugd (nog 1 jaartje voor studeren). Voor seizoen
2014/2015 wordt dit verder doorgevoerd. Voor Bernd wordt gezocht naar een teammanager.
Drie meisjes D hebben gedurende dit seizoen meegetraind met de Friese D-training. Het
Fries samenwerkingsverband heeft de Friese D-training in het leven geroepen. Deze training
is bedoeld om kinderen van de Friese clubs voor te bereiden op de districtselecties van
Noord Nederland C.
Eline v/d Bosch heeft getraind en gespeeld in het Meisjes B districtsteam van Noord
Nederland.
10. Indeling van de teams: In mei (2014) zijn de selectietrainingen voor de Jongens D en B
en meisjes B, C en D-teams gehouden (alle 11-tallen). Voor MA, JA en JC kon vanwege
aantallen helaas niet geselecteerd worden.
Er is gekozen voor een andere opzet, waarbij de input van coaches en trainers als basis
gebruikt is. Uit deze informatie is een groep spelers uitgenodigd voor 1 selectietraining.
Geselecteerd wordt voor het eerste en het tweede elftal. De overige speelsters worden
verdeeld over het 3e en eventueel 4e team. Deze zijn gelijkwaardig.
Eveneens selecteren voor het 2e team is nieuw. Dit naar aanleiding van ervaringen in het
afgelopen jaar.
De voorlopige indeling is per mail bekendgemaakt. Ouders en jeugd kunnen op deze indeling
reageren tijdens een inloopvragenuurtje. Hierna is de definitieve teamindeling vastgesteld.
Voor seizoen 2014-2015 kunnen we 4 MB-teams, 4 MC-teams en ook 4 MD teams
inschrijven ! Ook bij onze club blijven de jongens in aantal wat achter bij de meisjes.
11. Let’s Roll: heeft voor het eerst plaatsgevonden op zaterdag 14 juni. Alle teams in de
nieuwe samenstelling zijn uitgenodigd inclusief de ouders, met als doel alle teams al voor
aanvang van het nieuwe seizoen te voorzien van een coach en manager. Tevens konden
alle commissies zich presenteren en leden/ouders interesseren voor deelname.
12. Continuïteit TC: Om de continuïteit in de TC te waarborgen is ook dit seizoen wederom
gezocht naar nieuwe TC leden. Ondanks aantreden van Yolanda Stallmann en Anne van der
Velde loopt de ambitie van de TC niet geheel parallel met de bezetting. De TC is nog steeds
op zoek naar nieuwe leden.
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Jeugdcommissie/activiteitencommissie	
  seizoen	
  2014	
  
De jeugdcommissie zal vanaf dit seizoen activiteitencommissie gaan heten omdat wij ons
vooral bezighouden met het organiseren en ondersteunen van activiteiten. Dit seizoen
bestaat de activiteitencommissie uit Wieteke Spruijt, Margo Cnossen, Saskia Spaargaren,
Marianne Veenstra, Marloes Ongering en Jessica Boot. Wij hebben tot doel om bij te dragen
aan het plezier en enthousiasme van de jeugd bij SMHC.
Het afgelopen jaar heeft de jeugdcommissie/activiteitencommissie meerdere activiteiten
georganiseerd of aan activiteiten een bijdrage geleverd.
Zo zijn we het seizoen begonnen met een gezellige filmavond voor de C- en D-jeugd. Deze
avond werd bezocht door ongeveer 50 kinderen. Zij hebben genoten van een leuke film met
lekkere popcorn. Eind november was er weer het jaarlijkse Sinterklaasfeest op de club voor
de Benjamins, F-jeugd en Funky kids. Na een leuke actieve pietentraining werden de
kinderen vrolijk onthaald door Sint en zijn pieten in het clubhuis. Na de winterstop werd op
zondag 23 maart gezamenlijk met alle andere commissies een gezellige Stick together
hockeydag georganiseerd. Er werden leuke wedstrijdjes voor de F-jes en Benjamins
georganiseerd, een shootout voor de junioren, een kledingmarkt en daarnaast was er vooral
veel gezelligheid op de club.
2e paasdag was het jaarlijks terugkerende familiehockeytoernooi. Dit jaar ook weer
georganiseerd door de jeugdcie. Maar liefs 26 team hadden zich dit jaar aangemeld voor het
leuke evenement. Dit vergde de nodige inspanningen voor de organisatie. Het was wederom
een zeer geslaagde dag! Jong en oud heeft genoten van leuke partijtjes, lekkere
suikerspinnen en de snacks van de snackkar.
Verder werden er dit seizoen weer 2 snuffelmiddagen georganiseerd in het najaar en
voorjaar. Kinderen van alle basisscholen in Sneek en omgeving konden kennismaken met de
hockeysport. Er hebben vele kinderen deelgenomen en uiteindelijk hebben we hiervan ook
weer een groot aantal nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. Deze middagen worden
verzorgd door de technische commissie maar als jeugdcommissie ondersteunen we hierbij.
Overall kunnen we als jeugdcommissie terugkijken op een leuk en sportief seizoen. Al deze
activiteiten werden mede mogelijk door de sponsors en de hulp van vele ouders.
Tijdens de roll on in juni hebben we ouders benaderd om ons te ondersteunen bij activiteiten.
We willen namelijk graag wat nieuwe ouders van jongste jeugdleden aan onze commissie
toevoegen. Maandag 20 oktober hebben we daarom een informatieavond gepland om
belangstellende ouders te informeren en met elkaar te brainstormen over activiteiten voor de
(jongste)jeugd voor komend seizoen. Het is de bedoeling dat we de taken dan ook gaan
verdelen.
Wij gaan voor weer een mooi en gezellig hockeyseizoen!!
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Wedstrijdsecretariaat	
  	
  
Het seizoen 2013/2014 stond in het teken van de groei, weer 2 jeugdelftallen erbij dus meer
wedstrijden te plannen. Vanwege de warme winter gelukkig geen algehele afgelasting
gehad. in totaal zijn er vorig jaar 284 competitiewedstrijden gespeeld .Ook het digitale
wedstrijdformulier heeft zijn plek gevonden en wordt door bijna iedereen op tijd en correct
ingevuld. Dit scheelt een hoop gebel, geregel en postzegels.
Dit nieuwe seizoen weer een groei te zien naar wel 20 jeugdelftallen zodat de grenzen van
het plannen alweer opgezocht worden. De eerste wedstrijden beginnen soms om 9.00 uur en
De laatste wedstrijden om 17.30 uur. Misschien wordt het al tijd om na te gaan denken over
een derde veld.

Barcommissie	
  
Dit seizoen hebben er wat verschuiving plaatsgevonden binnen de barcommissie. De leden
die in de kerngroep van de barcommissie zitten zijn: Mirjam Drenth - van Rietschoten,
Jeannette van der Steen, Karin van Alphen en Wia Weyers. Verder hebben wij Kaatje Maas,
Nico van Schoot en Hillie Tinga die waar en als ze kunnen zich voor de barcommissie zullen
inzetten.
We draaien al weer een paar weken vol op in de kantine van de hockeyclub. Nieuw dit
seizoen zijn de ruimere opening tijden van de bar. De bar is 7 dagen van de week geopend
en alleen dan als er een volwassen >18 achter de bar staat die zich hier zelf voor ingeplant
heeft. (Een bardienst duurt drie uur) Hier wordt door iedereen enthousiast op gereageerd en
er wordt goed door de leden ingeplant. Wij als barcommissie helpen alle bardiensten op te
starten zowel door de week als in het weekend. Hier zijn de mensen die bardienst moeten
draaien erg blij mee en wij als barcommissie maken ons op deze manier ook zichtbaar. Als
we dit seizoen de bardiensten goed blijven begeleiden dan plukken we daar volgend jaar de
vruchten van. De openingstijden van de kantine laten we dit seizoen zoals ze nu zijn. Dit
betekend - Maandag, Dinsdag en Donderdag van 20:00 uur tot 23:00 uur. Woensdag van
16:00 uur tot 19:00 uur. Vrijdag van 16:00 uur tot 19:00 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur.
Zaterdag en zondag hangt natuurlijk af van de wedstrijden. Aan het eind van het seizoen zal
er een evaluatie plaatsvinden waarbij er onder meer gekeken zal worden of er meer of
minder bezetting moet komen of dat er andere openingstijden moeten worden ingesteld.
Verder zal er gekeken worden wat de extra baten zijn voor de club door het invoeren van
bovengenoemde werkwijze. We zijn dit seizoen ook gestart met het Cashless betaal
systeem. Dit begint steeds beter te lopen maar verdient nog wel enige aandacht. Wij zitten
te denken aan een Rabo stand tijdens een toernooi of familie dag op de club. Gelukkig kan
er ook gebruik gemaakt worden van het nieuwe PIN systeem. Van af maandag 20 oktober
kan er alleen nog via Cashless of via de PIN worden betaald. Contant geld gaan we alleen
nog op de zaterdagen gebruiken dit seizoen. Volgend jaar willen we het contant helemaal
afschaffen. Door het nieuwe kassa systeem worden ook alle voorraden nauwkeurig in- en
uitgeboekt wat ook een beter inzicht geeft in de verkoop en dus ook inkoop.
Omdat we als vereniging graag willen naar een 18<NIKS club, zullen de mensen die achter
de bar staan naar een geldig identiteit bewijs gaan vragen bij leden tot 25 jaar. Achter de bar
komt een protocol te liggen die een ieder (die bardienst draait) dient te lezen en te
ondertekenen. Wij zullen proberen dit protocol evt. 2 dagen van te voren te mailen naar
diegenen die bardienst moet draaien. Ook kan een ieder die bardienst moet draaien zelf de
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test doen op de site van NOC*NSF. Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Deze test
bestaat uit 20 meerkeuze vragen. Wanneer je 16 of meer vragen goed beantwoord hebt krijg
je zelf via je mail adres een certificaat toegezonden. Als je deze uitprint kan het certificaat in
de map achter de bar. Volgend seizoen willen wij dit als barcommissie verder gaan
professionaliseren. Voorlopig werken we nu met een alcohol protocol dat achter de bar ligt.

Accommodatie	
  
Toen ik in 2013 in het bestuur plaats nam, was ik oprecht van plan om het minimaal vier jaar
te volbrengen. Ik kon toen niet vermoeden dat ik in april mocht starten met mijn MBA
opleiding. De combinatie met het bestuur, coach en trainer werd wel pittig. Maar tot de
zomervakantie moest het wel lukken. Ik zou dan stoppen als trainer en coach om daarna de
combinatie bestuur en studie voort te zetten. De zomer was nog niet begonnen, toen het
verzoek kwam om aankomend jaar ook in Gorinchem mee te helpen met de start van de
nieuwe fabriek van Vreugdenhil.
In overleg met de collega bestuursleden besloten om een vervanger te zoeken. En dat is
gelukt! Chris van Berchum is voor deze mooie functie gevonden.
Afgelopen seizoen zijn er veel punten op de actielijst gekomen. Maar ook veel punten van de
actielijst verdwenen met behulp van Luuk van Dam, de kantinecommissie, gemeente en
collega bestuursleden.
Afgewerkte punten 2013/2014
Netten veld 2 waren omgewaaid.
Netten veld 1 waren omgewaaid,
vernieuwd.
Veld 1 goedgekeurd.
Sproei installatie te weinig capaciteit, nu
5e tank.
Overstort sproei installatie aangelegd.
Keepertashok dranger vervangen. Wel
plaat kapot.
Keepertashok ventilatie.
Kleedkamer sloten er af.
Haken keuken voor jassen.
Karretje sporthal banden.
Asbak aanschaf plaatsing.
Nozzle combinatie sproei installatie.
Sproeibeleid herzien.
Kozijnen trekken krom kantine, aangepast.
Onderzoekje kuilen veld 2.

Onderzoek mappen Jeroen i.v.m. hufter
proof platen.
Gereedschap opslag sproeihok.
Vermist hekwerk oude complex.
Verlichting veld 1 en 2 en buren.
Borden niet ballen en roken terras.
Brievenbus ophangen.
Overleg camera systeem vliegende bal.
Blindplaat terrasdeur.
Slot vervangen voorraadhok.
Krattenkoelkast forcering.
EHBO kist aanvulling .
Lekkage clubhuis.
Poging tot inbraak kantine.
Beamer aanschaf.
Biervoorraad kantine.
Consumeren zonder te betalen.
Nieuw kassa systeem.

Terugkijkend op afgelopen jaar ben ik zeer onder de indruk geraakt van de vrijwilligers
binnen SMHC. Op de achtergrond zijn er veel leden, liefhebbers en ouders actief die er met
elkaar voor zorgen dat er een goed draaiende, leuke hockeyvereniging is in Sneek.
Jan, Janine, Frank, Anne en Isabelle bedankt voor jullie support. Chris heel veel succes met
je nieuwe rol.
Ik wens jullie allemaal heel veel plezier toe en hoop dat ik over een paar jaar weer tijd heb
om mijn steentje bij te dragen.
Wouter
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