
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 Wist je dat….? 

 Woord van de voorzitter 

 Bestuursleden/ commissarissen vertellen over 2022 

 Feestdagenwens 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• …chauffeurs voor de junioren wedstrijden hun reiskosten kunnen declareren? 
Klik op deze link voor meer informatie. 

 

• …de nieuwe tenues uiterlijk 1 maart weer volledig beschikbaar zijn bij  

Hockeydirect? 
 

• …je met alle vragen over de levering en kortingscodes van nieuwe tenues  

terecht kunt bij Gijs Nipshagen via teamwear@hockeydirect.nl? 

 

• …er in het voorjaar teamfoto’s gemaakt gaan worden in het nieuwe tenue? 
 

• …er tijdens het eerstvolgende TD een clubfoto gemaakt wordt met alle teams, 

bestuur en commissies? 

 

• …er op zaterdag vanaf 12.00 uur alcohol geserveerd mag worden in het  

clubhuis?  
Alleen aan 18+ uiteraard! 

 

• …de KNHB bitjes verplicht stelt tijdens de wedstrijden? 

 

• …de coach van thuisspelende teams en de scheidsrechters  

een kop koffie/thee krijgen van de club? 
 

• …er regelmatig informatie op de website, in de LISA app en op onze  

socials geplaatst wordt? 

 

 

Wist je dat… 

 

 

https://hschermes.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=121
https://www.hockeydirect.nl/
mailto:teamwear@hockeydirect.nl


Hartenkreet van de voorzitter 

Dames en heren, 

Het jaar zit er bijna op. Men zou kunnen veronderstellen, een vrij goed jaar voor HSC 

Hermes!  

Een heel hockeyjaar nagenoeg corona-vrij, kampioensteams bij de junioren en de 

senioren, blije spelers en speelsters op het veld, en ‘gewoon’ weer publiek langs de 

lijnen, op het vernieuwde terras en in het prachtig vernieuwde clubhuis. Een clubhuis 

dat daarnaast ook nog steeds duurzamer wordt. Wat nog meer? Nieuwe tenues - ze 

zijn er echt bijna…! - en zelfs enkele nieuwe sponsoren. Zaalhockey vindt eindelijk 

weer doorgang en hier doet het merendeel van de teams ook meteen weer 

enthousiast aan mee. Feesten kunnen weer worden georganiseerd. De bar heeft in 

10 jaar tijd niet zo veel omzet opgeleverd.  

Voor mij persoonlijk het derde jaar als voorzitter van deze club, maar het eerste wat 

ook enigszins als ‘normaal’ zou kunnen worden beschouwd. Gedurende 3 jaar 

hebben we vooral achter de schermen bijna al onze doelen weten te 

verwezenlijken. En, zoals u straks zult horen, ook nog eens op basis van een 

verantwoord financieel beleid, over drie jaar genomen. 

Echter, van nu af aan zal mijn verhaal - helaas - een licht negatieve wending 

ondergaan. Als we niet met z’n allen - leden, ouders, begeleiders, vrijwilligers en 

andere belanghebbenden en geïnteresseerden - langzaam ‘de noodklok’ gaan 

luiden, dan zijn we wellicht straks te laat. Als we al niet te laat zijn… 

Los van de eigen interne problemen en uitdagingen van HSC Hermes, laat een 

simpele externe analyse zien dat de huidige trends niet in het voordeel werken van 

Hermes, of beter gezegd: eigenlijk überhaupt niet in het voordeel van de traditionele 

sporten… 

• Het aantal sporters evenals hun sportfrequentie neemt al een aantal jaar af, 

zowel bij de jeugd als bij de volwassenen; 

• Extreme sports en vernieuwende sporten (zoals padel) winnen terrein t.o.v. 

teamsporten;  

• Individueel sporten wint terrein t.o.v. teamsporten; 

• Het aantal hockeyers in Nederland neemt af; 

• En misschien wel de ergste van allemaal: IEDEREEN IS ‘DRUK’.  

Druk. Het typerende woord voor deze periode van onze geschiedenis. Maar een 

woord dat ontzettend hol is. Want het is relatief en het wordt te pas en te onpas - 

maar veelal onterecht - gebruikt. Als ik aan het einde van iedere week van mijn 

IPhone een ongewenst overzicht ontvang van het gemiddeld aantal uren dat ik op 

mijn telefoon doorbreng, dan schrik ik me niet alleen keer op keer een ongeluk, 

maar het herinnert me er ook telkens aan dat alles - of in elk geval veel - in het leven 

staat of valt met prioriteiten stellen. 



En dat geldt ook voor het clubleven. Wat is belangrijker? Een wedstrijd van mijn kind 

kijken, coachen of fluiten? Of een Tv-programma kijken, waarvan we stiekem weten 

dat we hersencellen aan het verliezen zijn, enkel door domweg ernaar te kijken. Als 

uw oprechte(!) antwoord het laatste is, dan zijn deze woorden wellicht aan 

dovemans oren gericht. In alle andere gevallen is er nog redding mogelijk. 

En redding, daar zijn we voor HSC Hermes naar op zoek. Als we als club willen 

overleven, over 5 jaar, over 10 jaar, over 15 jaar, dan hebben we actie nodig. Niet 

per sé op de reeds verrichte zaken achter de schermen, waar ik het eerder over 

had. Niet per sé direct op financieel vlak. Maar wel op de overige meest urgente 

vlakken waar onze hockeyclub het van moet hebben. De vlakken welke ook als 

meest urgent uit de ledenenquête en de strategiesessies met de KNHB naar voren 

zijn gekomen, en waar het bestuur zich vanaf 1 januari ook voornamelijk op zal 

richten: 

TECHNISCH KADER  

Hoe zorgen we ervoor dat alle technische zaken van het hoogst mogelijke niveau 

zijn? 

LEDENBEHOUD 

Hoe zorgen we ervoor dat we alle leden behouden en aan ons blijven binden? 

LEDENWERVING 

Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe mensen enthousiasmeren om lid te worden? 

U voelt het al aan komen: wij kunnen dit niet alleen. We hebben een fantastische 

groep vrijwilligers staan, maar als we hier verder aan willen werken, dan hebben we 

hulp van u nodig. Niet alleen van de enthousiaste aanwezigen op de 

ledenvergadering, maar van iedereen die deze Hermes nieuwsbrief leest. We 

moeten ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk de organisatie op orde hebben om 

eerder genoemde zaken te bereiken.  

Dus: leden, ouders, begeleiders, en anderen, kom uit uw stoel vandaan en help. We 

zoeken Dagelijks bestuursleden, Algemeen bestuursleden, commissieleden, klussers, 

scheidsrechters, trainers, coaches, assistenten, zaalhockey begeleiders, sponsoren, 

barmensen, en ga zo maar door.  

Ik verzoek u met klem: kijk of vraag wat u kunt betekenen voor uw club. Ik wil het niet 

dramatiseren, en misschien blijkt over enkele jaren dat ik er helemaal naast zit. Maar 

persoonlijk denk ik dat als we nu niets of te weinig doen, uw zoon, dochter, kleinzoon 

of kleindochter over 15 jaar in ieder geval geen hockey als sportkeuze in Den Helder 

heeft……. 

 

Ik dank u bij deze dan ook bij voorbaat voor uw zeer gewaardeerde hulp in 2023. 

Graag wens ik u allen prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling! 

Tim Petter 

Voorzitter HSC Hermes 

 



 

Vicevoorzitter - Christof Pex 

Met de eerste seizoenshelft achter de rug, het zaalseizoen inmiddels van start en de 

voorbereidingen voor de tweede seizoenshelft in volle gang, is het tijd om terug te 

blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het komende jaar. 

Een moment waarin we met zekerheid kunnen stellen dat óók 2022 een bijzonder 

jaar was. Bijzonder, want we hebben na jaren-met-corona weer een jaar achter de 

rug juist zonder onverhoopte onderbrekingen en onbeïnvloed door corona. Maar 

ook een jaar die vrijwel vanaf het begin juist geen zekerheid kende. Onzekerheid 

dus, voor iedereen, want er ontstond een hevige geopolitieke situatie in het Oosten, 

het leven werd significant duurder en het was nog lange tijd onzeker of corona nou 

echt ten einde was. 

Ook binnen HSC Hermes gebeurde er veel. Als Vicevoorzitter ben ik een soort mid-

mid (om in hockeytermen te blijven), een ‘spelverdeler’, en dus ben ik bij veel van 

deze dingen betrokken. De moeilijkheden en drempels bij de opstart van onze 

samenwerking met OSAKA en HockeyDirect voor ons nieuwe en frisse tenue lijken 

aan een einde te zijn gekomen, de activiteiten van de Sponsorcommissie stonden in 

het teken van behoud van sponsoren en de Communicatie Commissie is bezig met 

de overgang naar het volledig nieuwe LISA X (ledeninformatie- en 

vrijwilligersondersteuningssysteem) en staat op het punt de laatste hand te leggen 

aan een grootschalige ledenwervingscampagne voor in het voorjaar van 2023. 

Veel belangrijke voorbereidingen achter de schermen die we volledig uitgewerkt en 

in de praktijk zullen zien in 2023. Maar dat kan ik niet alleen! We hebben handjes 

nodig, handjes die daarbij en bij andere commissies kunnen helpen, immers, vele 

handen maken licht werk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Secretaris – Ron Scheephorst 

Wat heb ik de afgelopen maanden gedaan? 

Naast de min of meer standaard werkzaamheden als  

• notulist van alle dagelijks -en algemeen bestuursvergaderingen;  

• aanspreekpunt als beheerder van het LISA-systeem;  

• contact richting de KNHB; 

• Deelnemer aan de strategie sessie van de KNHB. 

wil ik jullie deelgenoot maken van een aantal onderdelen waar ik mij als secretaris 

(en mede waarnemend penningmeester) in de afgelopen periode extra mee bezig 

heb gehouden. 

Ik noem in deze het uitwerken van de effecten van  het nieuwe bindingsmodel van 

de KNHB + de Wet Bestuur en Toezichtrechtspersonen (WTBR). Beide zeggen jullie 

waarschijnlijk niets, maar verplichtten ons tot het aanpassen van de Hermes statuten 

en ons het  Huishoudelijk Reglement. 

Het resultaat kunnen we nog niet delen, maar reken er alvast maar op dat we tijdens 

de voorjaars ALV van 2023 dat wel gaan doen. Jullie akkoord als leden is immers 

voorwaardelijk. 

 

Naast deze “Goed Bestuur”  aspecten heb ik mij noodgedwongen ook bezig 

moeten houden met de facturatie van de contributies. 

Het ontbreken van een penningmeester trekt een grote wissel op de kleine club 

bestuurders, maar zonder inkomsten kunnen we niet aan onze verplichtingen 

voldoen dus nood breekt wetten. 

En ja, praat je over inkomsten/uitgaven dan heb je het ook snel over financiële 

jaarverslagen en (meer)jaarbegrotingen. Een nieuwe wereld wat dus veel “leer” tijd 

kost. 

 

Kortom: Eigenlijk ben ik met te veel zaken bezig, als we “Goed Bestuur” naar de letter 

van de wet toepassen. 

 

Waar ga ik mij mee bezig houden? 

De focus voor de aankomende periode verdeelt zich over meerdere 

aandachtsgebieden. 

Het eerste aandachtsgebied betreft het LISA-systeem.  

Ons huidige LISA-systeem wordt volledig vervangen door een nieuwe versie. Dit gaat 

tijd vragen voor testen. Belangrijk onderdeel van de migratie is de data controle. Zijn 

alle abonnementen, contracten, naw-gegevens, etc. etc. goed overgezet. Het 

streven is medio januari/februari 2023 over. 

Het tweede aandachtsgebied is het akkoord krijgen op onze gewijzigde statuten en 

huishoudelijk reglement niet alleen van jullie als leden, maar vooraf van de KNHB en 

Notaris. En het derde aandachtsgebied betreft eigenlijk alles wat niet onder de 

eerste twee valt 😉 



 

Commissaris Werving & Binding – Penny Raadgers 

Best een ruim begrip ‘werving & binding’! 

Bij  ledenbinding horen natuurlijk de échte hockeyfeestjes.  

Die feestjes kan ik niet organiseren zonder de tomeloze inzet van mijn evenementen 

commissie studs Tijmen Mewe, Danny Gelauf en Romeck Freijer! 

Het afgelopen jaar hebben we alle doelgroepen hun eigen én gezamenlijke 

evenementen aangeboden.  

Zo was er, terug van weggeweest, het Kortenhoeven-toernooi, TD Tropical Delight en 

TD Oktoberfest, maar ook herfstfeest voor de (jongste) jeugd en pubquizes. 

Naast deze terugkerende evenementen, behoren in de toekomst bijvoorbeeld 

hockeykampen en dergelijke ook tot de mogelijkheden… 

Ledenwerving is een heel ander verhaal zoals ook te lezen is in het woord van onze 

voorzitter. 

In samenwerking met Druktemaker Media zal er in het voorjaar van 2023 een 

wervingscampagne gaan lopen. Hiervoor heeft eerder dit jaar een heuse 

photoshoot plaatsgevonden met onze Hermes fotomodellen Reza, Sam en Jip.  

Daarnaast hebben we bij een aantal basisscholen clinics op locatie gegeven.  

We hebben clinics gegeven tijdens de sportdag van het Junior College.  

Op en rond ons eigen veld hebben we het afgelopen jaar ook diverse clinics 

aangeboden voor leerlingen van Scholen aan Zee. 

Deze clinics zijn gegeven door een groep enthousiaste spelers uit onze diverse 

teams.  

Zij zijn hierbij onmisbaar geweest, echt super bedankt! 

In het benaderen van scholen en het organiseren van clinics en evenementen gaat 

als vanzelfsprekend veel tijd zitten. Naast de eerder genoemde toppers die mij 

helpen ben ik heel erg blij dat mijn wervingscommissie versterkt gaat worden door 

Marina Bais. 

Ik hoop dat mijn commissie in 2023 op nog meer enthousiastelingen kan rekenen bij 

alles wat wij doen. 

Vragen, tips, opmerkingen? 

cwb@hschermes.nl 

The more the merrier! 
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Commissaris Bar Commissie – Maurice Elema 

2022 stond in het teken van structuur en inzicht. Dankzij ons nieuwe kassasysteem 

heeft de barcommissie een goed inzicht gekregen in hoe verkoop zich verhoudt met 

inkoop. In een eerder bericht hebben jullie gezien dat hier ruimte voor verbetering is. 

De baromzet is, naast sponsorgelden en contributie, een van de weinige 

inkomstenbronnen van onze club. Met deze inkomsten zorgen we ervoor dat de club 

kan blijven bestaan, nieuwe investeringen kunnen worden gedaan in zaken zoals 

een nieuwe keuken, nieuw materiaal of trainingsontwikkeling. Met iedere euro die 

we mislopen, schieten we onszelf in de voet en dragen we niet bij aan de toekomst 

van Hermes.  

 

We hebben geprobeerd de bardiensten makkelijker te maken voor alle vrijwilligers 

achter de bar. Door duidelijke instructies en procedures pro-actief naar 

dienstdoende vrijwilligers te sturen, verminderen we verwarring en ruis. Tegelijkertijd 

zijn we in staat geweest interessante samenwerkingsafspraken te maken met onze 

vaste leveranciers (Heineken, Sligro en Vrumona), waardoor we een betere prijs en 

hogere bonus hebben kunnen bedingen.  

Op het gebied van optimalisatie zamelen we sinds kort PET flessen in, waarbij de 

opbrengst direct naar de clubkas gaat. Binnenkort zullen we ook onze oude 

frituurolie inzamelen, dat vanaf op afroep wordt opgehaald en we een mooi bedrag 

voor terugkrijgen. 

 

En omdat het bijna kerst is: Dankzij onze nieuwe frisdrank leverancier Vrumona, 

krijgen alle leden van onze club binnenkort nieuwe bidons (en kratten). 

 

 

In 2023 focust de barcommissie zich op 4 speerpunten: 

 

• We moeten de omzet lekkage terugdringen. Vanuit onze kant zullen we 

scherper moeten zijn in voorraad controles en -niveaus, administratie en 

beperking van bulkvoorraad. Vanuit jullie kant verwacht ik niets bijzonders. 

Gewoon je consumpties afrekenen via onze nieuwe kassa, ook als het 

verleidelijk is om dit toch op een andere manier te doen. Kortom, we rekenen 

op jullie flexibiliteit. 

• Flexibiliteit vragen we ook op het gebied van het draaien van bardiensten. 

Dankzij de nieuwe Lisa X app, kunnen leden zich makkelijker aanmelden voor 

beschikbare (extra) diensten. Ons doel is dan ook om voorafgaande van de 

wedstrijden en trainingen, zichtbaarheid te hebben wie we achter de bar 

mogen verwachten. 

• We gaan ons meer richten op vitaliteit en gezondheid. Dit houdt in dat we 

bewust gezonde assortiment keuzes gaan maken. Denk hierbij aan het 

aanbieden van fruit, watertap, en een alternatief voor het bekende bruine 

fruit. We zullen hierin worden ondersteund door Teamsport service. Dit 

allemaal in aanvulling op ons bestaande assortiment. Zo bevatten onze 

frisdranken al minder suiker dan andere merken.  



• Last but not least, hospitality! Een duur woord voor gastvrijheid! Het is onze 

ambitie om meer mensen langer te binden aan de hockeysport. Daar hoort 

gastvrijheid bij. Een ‘huiskamer’......compleet met krant en magazines, koffie 

en een praatje. Daarnaast hebben we samen met Emma een hospitality plan 

ontwikkelt, waarbij we een duidelijke keuze maken voor welke gelegenheden 

ons clubhuis beschikbaar is.  

Merry Everything and a happy always! De barcommissie wenst jullie een gezellig, 

vitaal en gastvrij jaar 2023 toe! 

 

Commissaris Accommodatie Commissie – Dave Manse 

Op het ogenblik heeft deze commissie 1 lid en die is tevens de commissaris, en dat 

ben ik Dave Manse. Deze commissie zorgt er zo goed en kwaad als het kan voor 

bijna alles wat met de accommodatie te maken heeft. Dat betekent bijvoorbeeld 

dat er gezorgd moet worden voor de brandveiliheidskeuringen, al het grote en 

kleine onderhoud, schoonmaak van het clubgebouw, bijhouden van het terras. 

Afgelopen jaar is er vooral veel werk gaan zitten in het veranderen van het alarm 

systeem en de automatische sloten.  Helaas werkt het nog niet helemaal zoals het 

zou moeten maar is het wel een verbetering ten opzichte van hiervoor. Volgend jaar 

gaan we in ieder geval de keuken upgraden en anders indelen. Ook zal er weer een 

klusdag worden georganiseerd waarbij de hulp wordt gevraagd van leden en 

ouders van leden om gezamenlijk een aantal grote onderhoudsklussen aan te 

pakken. Denk hierbij aan het bijwerken van het terras, schoonmaken van ramen en 

kozijn, schilderen deurposten en mogelijk nog wat andere zaken die opgepakt 

dienen te worden. Vermoedelijk zal deze klusdag een week voor aanvang van de 

veldcompetitie plaatsvinden zodat we als de competitie start er alles weer netjes bij 

ligt of staat. 

Mocht je interesse hebben om wat vaker te helpen  dan alleen op de klusdag neem 

dan contact met me op via CAC@hschermes.nl.  
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Commissaris Technische Commissie – Marcel Gossler 

Een bedrijvig jaar met veel hockeyplezier is weer voorbijgevlogen! 

Tijd voor een terug- en vooruitblik vanuit de technische commissie (TC) bril: 

• Op wat kleine issues na verliep het zaalseizoen ontzettend soepel. Wij hebben 

het KIM, met z’n allen, elk weekend netjes hebben achtergelaten waardoor 

we 2023 weer welkom zijn! Wel hebben we een dedicated zaalcoördinator 

ontzettend gemist. 

•  Het eerste normale veldseizoen was als vanouds. Onze wedstrijdsecretaris 

(WS) Hans-Peter Tacx is ondertussen gepokt en gemazeld voor wat betreft 

problemen rond de wedstrijden (afzeggingen e.d. 😒). Vroeg alternatieven 

onderzoeken, veel communiceren en vooral zoveel mogelijk spelen blijven de 

speerpunten van de WS. 

• Onze scheidsrechter coördinator (SC) Udo de Jong heeft wat noodgrepen 

moeten uitvoeren, maar mede door inzet van coaches en een kern die-hard 

scheidsrechters stonden er elke week weer scheidsrechters op het veld. Er zijn 

weer heel wat (jeugd)clubscheidsrechters bij (17stuks!) en sinds kort zijn 5 

scheidrechters gepromoveerd tot Club Scheidrechter +. Dit gaan we 

voortzetten door vooral nieuwe jeugd en ouders zullen w op te leiden in de 

vorm van zelfstudie en voorlichting/lessen. 

• Wat voorlichting betreft heeft de TC een start gemaakt om nieuwe ouders 

voor te bereiden op het leven als hockey ouder. Volgend jaar zullen we 

hierop doorpakken m.b.v. de voorlichting ‘Hermes voor dummy's’. Korte lijnen 

met (nieuwe) ouders is het aandachtspunt voor 2023. 

• Vooral het sparren en ervaringen uitwisselen van trainers en coaches heeft dit 

jaar weer vorm gekregen door de inzet van onze hoofdtrainer Madelon 

Manse. Volgend jaar gaan we hiermee verder waarbij we de trainers en 

coaches vooral willen voorzien van handvatten voor een nóg beter en 

hopelijk nóg leuker potje hockey. Voor het seizoen 2023/2024 hebben we nog 

wel uitdagingen op het gebied van nieuwe trainers werven voor de oudere 

jeugd en senioren. Mocht er iemand ambitie en passie op dit gebied 

hebben…. 

• De jongste jeugdtrainers zijn in 2022 onder leiding van onze JJ-coördinator 

Pieter Bot weer op volle sterkte. We zijn super blij met deze nieuwe ‘aanwas’ 

en de uitstekende begeleiding die ze krijgen. Volgend jaar zal hier vooral in 

het teken staan van het opleiden van deze jonge toppers en voor seizoen 

2023/2024 een (onmogelijke) vervanging te zoeken voor Pieter. 

• Als commissaris kijk ik natuurlijk ook terug op de Teamindelingen. Het plan 

begin 2021 om grote teams te vormen voor 'duurzame' teams was gelukt, 

waardoor we seizoen 2022/2023 met nagenoeg dezelfde teams konden 

starten. Voor seizoen 2023/2024 bestaat de kans op een grote legpuzzel, maar 

daar is verder nog geen zinnig woord over zeggen.  



• 2023 moet voor de TC het jaar worden waarin het technische 

beleid/technisch kader verbeterd/geprofessionaliseerd wordt. Dit is ook een 

speerpunten dat begin 2022 naar voren kwam in de KNHB-sessie(s).  

Bij dezen wil ik de leden van de TC bij naam bedanken voor hun inzet het afgelopen 

jaar; Bedankt Madelon, Pieter, Hans-Peter, Udo en andere vrijwilligers die een 

bijdrage hebben geleverd! 

Tot volgend jaar allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van HSC Hermes wenst 

jullie hele mooie feestdagen! 

  


