Jaarverslag hockeyclub Winsum
Seizoen 2012-2013

Een hoogtepunt: een nieuw clubhuis
Het hoogtepunt van dit seizoen was ongetwijfeld de ingebruikneming van ons nieuwe clubhuis, dat
we delen met korfbalvereniging DWA. Het clubhuis werd op 29 juni 2013 feestelijk geopend door
wethouder Wiebe Zorge van Winsum. Hij onthulde daarbij de naam van het clubhuis: De Mix. Tijdens
een drukbezochte receptie werden er wedstrijdjes gespeeld tussen DWA, voetbalclub Hunsingo en
onze club, en was er een spelprogramma voor de jeugd, gevolgd door een barbecue, kinderdisco en
een feest.
Met name onze voorzitter Peter Flach en penningmeester Hans Bruining hebben namens onze club
een enorme inspanning geleverd om de nieuwbouw tot een goed einde te brengen. En dankzij de
inzet van vele vrijwilligers van de beide clubs is het clubhuis fraai ingericht, met onder andere een
zelfgebouwde zithoek en een door Hans van den Berg gebouwde bar.
Het adres van het nieuwe clubhuis is Wierdaweg 14B.
Het oude clubhuis (kantine en kleedhok) wordt door de gemeente Winsum afgebroken.
Ledengroei
Het aantal leden is in het seizoen 2012-2013 verder gegroeid naar 120, vooral dankzij nieuwe
aanmeldingen vanuit de jongste jeugd. De helft bestaat uit jeugdleden.
Competitie en trainingen
Het hockeyseizoen 2012-2013 ging van start op zaterdag 8 september 2012 en eindigde op 16 juni
2013. Voor het eerst sinds jaren nam
1. een Herenteam
deel aan de competitie. De andere deelnemende teams waren:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

drie E-teams
een D8-team
een C-team
een Dames 1-team (30+)
een Veteranenteam
een Veterinnenteam

Tijdens de winterstop namen
1. twee Herenteams
en vijf jeugdteams deel aan de zaalhockeycompetitie:
2. drie E-teams
3. een D-team
4. een C-team

Voor het eerst sinds jaren behaalde een HC Winsum-team het kampioenschap (op het veld), namelijk
het C-team, na een zeer spannende competitie. Dit mede dankzij de coach Henk van der Weide, en
de trainers Maarten Hoen en Joeri Laeven.
De veterinnen moesten helaas vanwege te weinig teams hun competitie staken. De wedstrijden
werden afgesloten met een onderling toernooi op 27 juni 2013.
De veteranen speelden voor de derde maal - op 23 juni 2013 - een bekerwedstrijd tegen Bedum. Na
een spannende strijd bleef de beker in Bedum.
De training van de jeugd op de woensdagmiddag werd verzorgd door Jorn Flach, Joeri Laeven en
Maarten Hoen. Gijs Troost verzorgde de training van het herenteam. 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.
Feesten en familietoernooien
Het uitgestelde familietoernooi, met afsluitend een barbecue, vond plaats op 1 september 2012.
Naast hockey- en knotshockeypartijtjes werden er strafballen en shoot-outs genomen. Vooral dat
laatste onderdeel bleek voor de meesten een te moeilijke opgave.
Op 13 januari 2013 vond de traditionele zaalhockey-familiedag, het oliebollentoernooi, plaats in de
Ripperda-hal. Het thema was De Bouw, verwijzend naar de nieuwbouw van ons clubhuis. Het
toernooi werd druk bezocht, vooral door de jeugdleden en hun ouders, verdeeld over 10 teams,
waarvan 6 teams van de jongste jeugd, die onderlinge wedstrijden speelden.
Op 12 juni 2013 was er een feestje voor de jeugdteams.
Ledenwerving en clinics
Evenals voorafgaande jaren zijn er in het voorjaar clinics georganiseerd voor de schooljeugd van de
gemeente Winsum, in het kader van de zogenaamde sportpas. Daar kwamen zo'n 30 kinderen op af.
Daarna konden de kinderen die het leuk vonden gratis meedoen aan een aantal trainingen op de
woensdagmiddag. Dit leverde weer een aantal nieuwe jeugdleden op.
Nieuwe commissies
In april 2013 hebben zeven enthousiaste leden (Martijn Schuster, Louise Dagelet, Tjalling Hoeksma,
Anton Hoogenkamp, Jorn Flach, Wouter Bok en Joeri Laeven) het initiatief genomen tot oprichting
van een activiteitencommissie. De commissie wil toernooien, barbecues, feestavonden e.d.
organiseren, met als doel meer samenhang te creëren tussen de leden en de uitstraling van de club
naar buiten nog beter te maken. De commissie heeft onder andere een deel van het programma van
de feestelijke opening van het nieuwe clubhuis georganiseerd.
Het aantal (vooral jongste) jeugdleden (6 tot 14-jarigen) groeit de laatste jaren gestaag. Zes
enthousiaste ouders hebben daarom het initiatief genomen tot oprichting van een jongstejeugdcommissie, die leuke dingen organiseert voor de jongste jeugd. Daarnaast organiseert zij een
spelbegeleiderscursus voor de ouders.

Nieuwe scheidsrechters
Een club kan niet zonder scheidsrechters. Op 17 december 2012 slaagden 9 leden / ouders voor het
scheidsrechtersexamen. Het examen werd voor het laatst in het oude clubhuis gehouden.
Drank- en horecavergunning
De gemeente Winsum verleende onze club een - verplichte - drank- en horecavergunning. Daartoe
moesten er barvrijwilligers beschikbaar zijn die in het bezit zijn van het certificaatVerantwoord
Alcohol Schenken. Dat zijn er inmiddels meer dan 20.
Het beleid van onze club is onder andere dat er op de zaterdagen, wanneer de jeugd speelt, geen
alcohol wordt geschonken.
Algemene ledenvergadering en bestuursvergaderingen
De jaarlijkse Algemene ledenvergadering vond plaats op 30 oktober 2012. De vergadering werd
bezocht door 16 leden. Het belangrijkste agendapunt was de stand van zaken met betrekking tot de
nieuwbouw clubhuis / kleedkamers.
Tijdens de vergadering werd Frits Pleiter benoemd tot erelid vanwege zijn grote verdiensten voor de
club als webmaster, scheidsrechter en jarenlang speler in het veteranenteam.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zes maal. De belangrijkste bespreekpunten waren de
nieuwe accommodatie (bouw en inrichting) en de teamindeling.
Website
Er verschenen 16 digitale krantjes op de website, verzorgd door webmaster en erelid Frits Pleiter.
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
2012-2013.
Namens het bestuur,
Rob Vos, secretaris
Winsum, 24 november 2013

