Jaarverslag hockeyclub Winsum
Seizoen 2010-2011

Competitie en trainingen
Het hockeyseizoen 2010-2011 ging van start op donderdag 9 september 2010 (veterinnenwedstrijd)
en eindigde op 11 juni 2011.
HC Winsum nam met de volgende teams deel aan de (veld)competitie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

twee F-teams (jongste jeugd)
een E-team (mini's)
een D8-team
een B-team
een A-team (oudste jeugd)
een Dames 1-team (30+)
een Heren Veteranen-team
een Dames Veteranen-team

Vijf jeugdspelers / speelsters speelden mee in een C-team van HC Bedum.
Tijdens de winterstop namen vier jeugdteams deel aan de zaalhockeycompetitie:
1.
2.
3.
4.

een D-team
een Meisjes B-team
een Jongens B-team
een A-team

Het jongens C-team van Bedum, waarin vier Winsumers meespeelden, is kampioen geworden. Het Ateam van Winsum leverde een uitstekende prestatie door tweede te worden.
De training van de jongste jeugd en de D-jeugd op de woensdagmiddag werd geleid door Ilse Nijhof
en Lynn Dijkstra; laatstgenoemde werd in de loop van het seizoen vervangen door Louise Dagelet.
Rob Jan Peters van het veteranenteam verzorgde de training van de B- en de A-jeugd. Op de vrijdagavond is er een vrije training voor de jeugd onder leiding van voorzitter en keeper Peter Flach.
Hendrik Veenstra, eveneens speler van het veteranenteam, verzorgde de (conditie)training van
trimhockeyers, veteranen en veterinnen op de woensdagavond.
Nieuwe scheidsrechters
Mede dankzij de vijf leerzame voorbereidende spelregelcursusavonden van Wanda Zijlstra wisten op
4 april alle 11 deelnemers het scheidsrechterexamen met succes af te leggen. Onder hen vier leden
van de HC Bedum.
Familietoernooien
Op 9 januari 2011 vond de traditionele zaalhockey-familiedag plaats in de Ripperdahal. Het thema
was Elfstedentocht. Het toernooi werd druk bezocht, vooral door de jeugdleden en hun ouders,
verdeeld over 10 teams, waarvan 4 teams van F-jes en hun ouders die onderlinge wedstrijden
speelden. De organisatie was weer in voortreffelijke handen van Wanda Zijlstra en Jan van der Moer.

Het seizoen werd traditiegetrouw afgesloten met een familietoernooi en barbecue op 25 juni. Acht
gemengde teams van jeugd, veteranen, veterinnen en ouders, speelden onderlinge partijtjes; en
daarnaast de F-jes en hun ouders. Ook konden ze laten zien hoe bedreven ze waren in het nemen
van (voor de keepers: in het tegenhouden van) strafballen en shoot outs. Na afloop van het toernooi
vond het traditionele treffen plaats tussen Heren Veteranen en het B-team, dat eindigde in een gelijk
spel.
Ledenwerving en clinics
Er zijn verschillende acties ondernomen om vooral de jongste jeugd te interesseren voor het hockey.
Alle basisscholen in de buurt zijn aangeschreven met een poster en er is een advertentie geplaatst in
het zogenaamde gele krantje van de gemeente Winsum, waarin kinderen werden opgeroepen voor
deelname aan een clinic funkey hockey. Hier kwamen slechts 3 kinderen op af; de vermoedelijke
reden van deze lage opkomst was de gekozen datum, namelijk het begin van de paasvakantie.
Evenals voorafgaande jaren zijn er in mei / juni clinics georganiseerd voor de schooljeugd van de
gemeente Winsum, in het kader van de zogenaamde sportpas. Daar kwamen zo'n 20 kinderen op af.
Daarna konden de kinderen die het leuk vonden gratis meedoen aan een aantal trainingen op de
woensdagmiddag. Ook dit leverde weer een aantal nieuwe jeugdleden op.
De club kon zich verheugen in een behoorlijke aanwas van nieuwe (vooral jongste) jeugdleden.
Hierdoor konden voor het nieuwe seizoen twee mini-teams worden geformeerd. Het ledental is
mede daardoor gegroeid tot 90.
Accommodatie
Het bestuur is al geruime tijd, samen met korfbalclub DWA (en voetbalvereniging Hunsingo), in
overleg met de gemeente Winsum over het realiseren van een nieuwe accommodatie, dat wil zeggen
clubhuis en kleedgelegenheid, in de nabijheid van het kunstgrasveld. De huidige accommodatie
verkeert in slechte staat en is in feite afgeschreven. Op 8 maart 2011 nam de gemeenteraad van
Winsum een voor onze club historisch besluit, namelijk het beschikbaar stellen van een krediet voor
de realisatie van kleedaccommodaties c.a. en voor de aanleg van een toegangspad. Een bouwcommissie zal bezien of de bouw van kleedruimtes en kantine binnen het beschikbare budget is te
realiseren.
Sponsoring en nieuwe shirts
De Rabobank Noordenveld West Groningen is bereid gevonden onze club gedurende een periode
van vijf jaar te sponsoren voor een bedrage van € 2.000 per jaar. Met een deel van dit bedrag kon
voor alle leden een nieuw shirt worden aangeschaft, met daarop de naam van de nieuwe sponsor.
Algemene ledenvergadering en Bestuursvergaderingen
De (reguliere) Algemene ledenvergadering vond plaats op 7 november 2010. De vergadering werd
bezocht door 13 leden. Op 12 september 2010 was er een bijzondere algemene ledenvergadering in
verband met de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw van kleedkamers en clubhuis.
Deze vergadering werd bezocht door 15 leden.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zeven maal. De belangrijkste bespreekpunten waren de
accommodatie c.q. contacten met de gemeente, ledenwerving en sponsoring.

Website
Er verschenen 15 digitale krantjes op de website, verzorgd door de onvolprezen webmaster Frits
Pleiter.
Dank
Het bestuur bedankt coaches, ouders en vrijwilligers voor hun bijdrage en inspanningen. Mede
dankzij hun medewerking kunnen wij terugzien op een sportief en plezierig hockeyseizoen 20102011.
Namens het bestuur,
Rob Vos, secretaris
Winsum, 30 oktober 2011

