Jaarverslag hockeyclub Winsum Seizoen 2016-2017
Opening seizoen
Het seizoen werd geopend met het langste dag toernooi.
Competitie en trainingen
Het wedstrijdseizoen 2016-2017 ging van start op 13 september 2016 en eindigde op 18
juni 2017
Deelnemende teams waren:
M6E1
MixD8
Jongens B
Meisjes D1
Meisjes C1
Dames 1 (18+)
Dames 2 (30+)
Heren 1 (18+)
Veteranen
Tijdens de winterstop namen twee herenteams, een damesteam en vijf jeugdteams deel
aan de zaalcompetitie:
M6E1
MixD8
Jongens B
Meisjes D1
Meisjes C1
Kampioenen
Op 18 februari hebben zowel de Heren als de Dames het kampioenschap in de zaal
binnen gesleept. Dit is op 19 maart groots gevierd in het clubhuis. Vooral de Dames
hebben het tot aan de laatste wedstrijd erg spannend weten te houden. De Heren wisten
met nog één wedstrijd te gaan al dat het kampioenschap binnen was.
Op het veld hebben de Veteranen het kampioenschap binnengesleept na een spannende
wedstrijd tegen HVA. Het team zou hierdoor promoveren naar de hoofdklasse, maar zag
hier vanaf in overleg met de Bond.
De grote clubactie
De jaarlijkse grote clubactie leverde 1277,55 euro op.
Feesten en toernooien
Op 18 november stond het jaarlijkse novemberfeest weer op de planning. Dit jaar was het
thema Casino royale.
Op vrijdag 16 december 2016 werd er een speciale kersteditie van de pubquiz
georganiseerd.
Op zaterdag 17 december 2016 heeft de jeugdcommissie haar eerste activiteit voor de
jeugd gepland. Er waren die dag voor de jongste jeugd gezellige spelletjes en als afsluiting
was er een feestelijk kerstdiner gepland waarbij iedereen kon smullen van de
zelfgemaakte hapjes die iedereen had meegenomen.

Voor de oudere jeugd was er die avond een spetterende Christmas party met een DJ, licht
en geluid.
Anders dan voorgaande jaren was er dit jaar in plaats van een oliebollentoernooi een
nieuwjaarsreceptie in het clubhuis op 8 januari 2017
Op zaterdag 25 maart was er een pubquiz voor de jeugd. Dit heeft de jeugdcommissie
goed georganiseerd. Er was een opkomst van ruim 40 kinderen uit Winsum en Bedum en
het was een gezellige avond.
Op vrijdag 19 mei stond er weer een pubquiz voor de senioren op het programma. Ook
dit was een zeer geslaagde avond en er werd weer veel kennis opgedaan.
Hockeyclinic
Op woensdag 24 mei werd er door de club een hockeyclinic georganiseerd samen met
GCHC Heren 1. De clinic heeft die dag zo'n 130 kinderen naar het veld getrokken. De
kinderen werden onderverdeeld in twee leeftijdscategorieën en gingen in groepjes
langs meerdere stationnetjes om kennis te kunnen maken met de verschillende facetten
van hockey.
Na afloop was er voor iedereen een hotdog en een ijsje.
Bijzondere ledenvergadering
Op zondag 11 juni vond een bijzondere ledenvergadering plaats die gewijd was aan het
wijzigen van de statuten. De statuten waren niet meer up to date en ze voldeden niet aan
bepaalde eisen van de hockeybond.
Deze bijzondere ledenvergadering werd herhaald op zondag 18 juni, omdat er bij de
eerste vergadering onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig waren.
Landskampioenschap jong-senioren
De Heren 1 hebben meegedaan aan de landskampioenschappen van de jong-senioren.
Deze kampioenschappen vonden plaats op het sportcomplex van de Amersfoortse mixed
hockeyclub.
Dank
Het bestuur bedankt coaches, trainers, ouders en vrijwilligers voor hun bijdrage en
inspanningen. Mede dankzij hun medewerking kunnen wij terugzien op een sportief en
plezierig hockeyseizoen 2016 – 2017.

Namens het bestuur,

Lynn Dijkstra, secretaris
Winsum, 23 november 2017

