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Voorwoord

Beste (ouders/verzorgers van) leden en belangstellenden,

Ook 2021 is weer een bewogen jaar geweest.

Het afgelopen jaar zijn zowel veld- als zaalcompetities onderbroken 

en geplande vergaderingen en evenementen konden niet of deels 

doorgaan.

Maar ook genoeg te vieren; een prachtig vernieuwd clubhuis, de 

nieuwe tenues zijn in aantocht, nieuwe trainers in opleiding, 

Quelderduyn als zaalaccomodatie beschikbaar, promofilmpje, 

verduurzaming, scheidsrechterclinic, samenwerking met Osaka en 

Hockeydirect enzovoort.

Via deze weg en in afwachting van een feestelijk fysiek moment, wil 

het bestuur alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet!

De organisatie van de club heeft ook een vooruitstrevende 

verandering ondergaan. 

Er zijn verschillende commissies opgericht waarin de commissarissen 

een team om zich heen (gaan) verzamelen. 

Zo maken vele handen licht werk!

In deze nieuwsbrief worden de commissarissen voorgesteld, die onder 

het algemeen bestuur vallen, zodat duidelijker wordt bij wie je voor 

welk onderdeel terecht kunt en wat de commissies precies doen.

In de volgende nieuwsbrief, begin 2022, zal een organogram 

gepubliceerd worden ter verduidelijking van de taken, 

verwachtingen en verantwoordelijkheden.

Daarin zal onder andere een voorstelrondje staan van het dagelijks 

bestuur; (vice-)voorzitter, secretaris, en hopelijk dan ook een nieuwe 

penningmeester (link: Vacatures!)

Alvast een mooie jaarwisseling!

De communicatie commissie namens het bestuur

https://hschermes.nl/site/Default.asp?option=2505&menu=1


Marcel Gossler
Commissaris
Technische Commissie

Hoe ben je bij Hermes terecht gekomen? 
Door een Helderse Hockey Weken folder die mijn oudste dochter 
Fabiënne in 2016 op school had meegekregen. Zij is toen lid geworden 
en zo zijn wij als gezin Hermes ingerold.

Kun je iets vertellen over jouw commissie bij Hermes?
De Technische commissie (TC) is verantwoordelijk voor de invulling van 
de trainingen, wedstrijden en teamsamenstellingen. Dit moet intern 
binnen Hermes worden afgestemd, maar ook met de KNHB. Naast mijn 
eigen rol van Commissaris TC (voorheen Hoofd TC) bestaat de TC uit de 
Hoofdtrainer Madelon Manse, Jongste Jeugdcoördinator Pieter Bot, 
Wedstrijdsecretaris Hans-Peter Tacx, Scheidsrechtersecretaris Udo de 
Jong en de Zaalcommissie

Voor welke zaken binnen de club kunnen mensen jou benaderen? 
Voor alle zaken die betrekking hebben op trainingen, wedstrijden en 
teamsamenstellingen. Het directe aanspreekpunt voor de leden is 
meestal de coach, trainer of een van de andere TC leden. Zij 
beschikken vaak over specifiekere kennis en hebben sowieso korte lijnen 
met de CTC.

Wat motiveert jou om dit te doen? 
‘Als je iets kunt bijdragen moet je dat ook doen’.

Ik probeer iets bij te dragen aan het plezier voor de teamsport Hockey: 
Niet alleen voor mijn beide dochters, maar voor alle leden. 
Als gezin hoop ik later terug te kijken op een drukke maar gezellige 
zaterdag-is-hockey-dag en hoop als CTC de club te helpen zodat alle 
leden Hermes op deze manier kunnen beleven.

Wat kenmerkt Hermes voor jou? 
Toegankelijk en geschikt voor iedereen. Vindingrijk en iedereen wordt 
betrokken. Dat laatste natuurlijk ook omdat een kleine club als Hermes 
zijn leden en vrijwilligers nodig heeft. Een warme, gezellige club waar 
iedereen zijn steentje bijdraagt.

Optimistisch

Aanwezig

Betrokken

Fanatiek

Empathisch

ctc@hschermes.nl
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Maurice Elema
Commissaris 

Bar Commissie

cbc@hschermes.nl

Hoe ben je bij Hermes terecht gekomen? 

Mijn jongste dochter Belle speelt sinds vorig jaar met heel veel plezier bij de E-tjes. 

Kun je iets vertellen over jouw commissie bij Hermes?

De barcommissie is het kloppende hart van het vernieuwde clubhuis. 

Wij zorgen ervoor dat zowel leden als gasten zich voor, tijdens en na de wedstrijd of

training welkom voelen bij onze club. 

Een ‘huiskamer’ waar je kunt genieten van hockey, de krant, koffie of een biertje, 

een gesprek of gewoon even niets. 

De leden van barcommissie zorgen voor de planning van bardiensten tijdens de 

competitiedagen en het voorraad- en assortimentsbeheer. Dit zijn de belangrijkste, 

maar niet altijd zichtbare taken.

Voor welke zaken binnen de club kunnen mensen jou benaderen? 

Je kunt mij benaderen voor alles wat met de ‘Hermes huiskamer’ te maken heeft. 

Uiteindelijk is het clubhuis van ons allemaal. Feedback, tips en adviezen zijn altijd 

welkom! 

Mis je iets, gaat er iets niet helemaal goed of voel je je eindelijk eens echt thuis, 

laat het me dan vooral weten! 

Wat motiveert jou om dit te doen? 

Ik vind het belangrijk als kinderen op een fijne, veilige en gezellige plek hun 

favoriete sport kunnen uitoefenen. De toekomstplannen van Hermes sluiten hier 

naadloos bij aan, waardoor ik al snel enthousiast werd. Samen met alle andere 

vrijwilligers aan een club met toekomst te bouwen motiveert mij. 

Wat kenmerkt Hermes voor jou? 

Hermes is kleinschalige, laagdrempelige hockey club. Een club waar jong en oud 

elkaar kent en op elkaar let. Een club met pit en een gezonde ambitie om te 

groeien, in zowel prestatie als omvang.

Humor

Georganiseerd 

Sportief

Sociaal 

Behulpzaam
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Penny Raadgers
Commissaris
Evenementen Commissie

Hoe ben je bij Hermes terecht gekomen? 

Onze zoon Mees had toen hij 7 jaar oud was op de basisschool hockeygymlessen waar hij 

dolenthousiast over was. Nadat hij een aantal trainingen had meegedaan bij Hermes was hij 

verkocht. Ik heb zelf altijd zeer fanatiek aan ballet gedaan en kom uit een echte Amsterdamse 

AJAX-voetbal-familie, dus hockey was een compleet nieuwe wereld voor mij. Maar wat een te 

gekke sport is het zeg!

Na enige tijd zat ik ‘ineens’ in de jeugdcommissie en ben ik inmiddels al weer enige tijd coach 

van het allerleukste en beste jonge mannen team JB1.

De jeugdcommissie werd ondergebracht in wat nu de evenementencommissie is. Ik maak 

hiernaast ook deel uit van de communicatie commissie.

Kun je iets vertellen over jouw commissie bij Hermes?

Het spreekt voor zich dat de evenementen commissie de feesten organiseert, maar dat is niet 

alles.

In nauwe samenwerking met de andere commissies zorgen wij voor de organisatie van 

bijvoorbeeld (interne) toernooien, (scheidsrechter) clinics Jongste Jeugd-dag, Helderse

Hockeyweken, presentaties op scholen, promotionele activiteiten, pubquiz, thema 

bijeenkomsten, Sinterklaasviering noem maar op.

De evenementen commissie bestaat uit Birgit Manse, Danny Gelauf, Romeck Freijer, Harm 

Bijleveld, Tijmen en Romen Mewe en mijzelf.

Voor welke zaken binnen de club kunnen mensen jou benaderen? 

Als je wilt meedenken over activiteiten bij de club of graag wilt weten hoe deze georganiseerd

kunnen worden dan kun je bij mij terecht. Denk hierbij ook aan doelgroep/leeftijd gerichte

activiteiten.

Wat motiveert jou om dit te doen? 

Hermes is een unieke club die vernieuwing en vooruitgang verdient in ruimste zin van het woord. 

Ik maak graag deel uit van deze ontwikkelingen. Ik haal erg veel voldoening uit mijn inzet voor

de club en leden en het operationeel maken van nieuwe ideeën.

Wat kenmerkt Hermes voor jou? 

Toegankelijk voor iedereen, gezellig, saamhorig, mooie club op een bijzondere plek aan de kust.

Plichtsgetrouw

Zelfstandig

Ambitieus

Organisatietalent

Creatief
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Dave Manse
Commissaris 

Accommodatie Commissie

cac@hschermes.nl

Hoe ben je bij Hermes terecht gekomen? 

Ik loop al sinds 2002 bij Hermes rond, toen ging mijn oudste dochter hockeyen. Ik 

ben begonnen als coach van dat team en later trainer. Ondertussen zijn mijn 2 

andere dochters ook gaan hockeyen en heb ik hun gecoacht en getraind. 

Daarnaast ben ik webmaster geworden en hielp ik met de materialen en het 

onderhoud van de club. En dat ben ik eigenlijk blijven doen tussen de 

vaarperiodes door.

Ik ben zelf gaan hockeyen en zo bij de club blijven hangen. Ik coach niet meer en 

geef ook geen training meer.

Kun je iets vertellen over jouw commissie bij Hermes?

De accommodatie commissie zorgt ervoor dat het clubhuis leefbaar en 

onderhouden blijft, dit doen we zelf of besteden dat uit aan een professional. Zo is 

de recente verbouwing van het clubhuis deels door vrijwilligers gedaan maar ook 

Carlebur en Wilms hebben diverse werkzaamheden uitgevoerd.

Voor welke zaken binnen de club kunnen mensen jou benaderen? 

Mensen kunnen mij benaderen als er iets in het clubhuis stuk is, niet werkt of op een 

andere manier niet functioneert zoals het hoort. Ook goede ideeën over 

(technische) inrichting of andere zaken in het clubhuis zijn altijd welkom. 

Wat motiveert jou om dit te doen? 

Mijn motivatie om dit te doen komt voort uit het feit dat ik vind dat je niet alleen 

maar kan consumeren van wat een club aanbiedt maar ook wel eens wat terug 

mag doen. Omdat ik altijd al bezig was met het helpen van het in stand houden 

van de accommodatie was het voor mij nu een logische keuze om tot het bestuur 

toe te treden.

Wat kenmerkt Hermes voor jou? 

Hermes kenmerkt zich volgens mij als een echte familie club, waar gezelligheid en 

sportiviteit boven aan staan.

Benaderbaar

Open 

Behulpzaam

Eerlijk

(soms) chaotisch
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Quinten Mewe
Commissaris
Communicatie Commissie

Hoe ben je bij Hermes terecht gekomen? 

Op mijn 6e verjaardag kreeg ik van een vriend te horen dat hij ging hockeyen in Den 

Helder. Omdat ik nu oud genoeg was om op hockey te mogen, vroeg hij mij mee om 

een keer te komen trainen. Na deze proeftraining was ik al helemaal verkocht aan de 

sport. Sindsdien heb ik eigenlijk altijd bij Hermes gezeten, maar heb ik een kleine 

sidestep gemaakt om een jaartje in Alkmaar te gaan hockeyen. Alhoewel het erg leuk 

is om daar te hockeyen, bleek Hermes toch de betere optie te zijn in verband met 

afstand. Dit is eigenlijk best tegenstrijdig, omdat ik nu in Amsterdam woon en elk 

weekend terug kom om, onder andere, te hockeyen bij Hermes.

Kun je iets vertellen over jouw commissie bij Hermes?

De Communicatie Commissie is een nieuwe tak binnen Hermes en is hierom nog erg in 

de ontwikkeling. Het doel van deze commissie is om de communicatie binnen én 

buiten Hermes te stroomlijnen en te professionaliseren zodat we duidelijk en 

georganiseerd kunnen communiceren naar de leden en (nog) niet-leden van Hermes. 

Op dit moment bestaat de Communicatie Commissie uit 3 vrijwilligers (Christof Pex, 

Penny Raadgers en ik) en komt er hoogstwaarschijnlijk binnenkort iemand bij voor de 

vormgeving van posters, flyers, posts op sociale media, etc. 

Voor welke zaken binnen de club kunnen mensen jou benaderen? 

Alles rondom communicatie richting onze leden. Vrijwel alles wat er gepost moet 
worden op Facebook, de website, Instagram, LinkedIn en LISA en wat er via de mail 

gecommuniceerd moet worden naar leden. De bedoeling is dat we ook gaan kijken 

naar mogelijkheden binnen ledenwerving en vrijwilligerswerving, almoet dit nog wel 

uitgewerkt worden!

Wat motiveert jou om dit te doen? 

Ik vind het oprecht belangrijk dat er goede communicatie binnen de club is, want 

communicatie is ‘key’! Daarnaast heb ik bepaalde ideeën over Hermes en hoop ik 

zodoende positieve verandering en groei te brengen binnen de club.

Wat kenmerkt Hermes voor jou? 

Het feit dat we niet binnen het stereotype hockeyers vallen. Het kenmerkt Hermes en 

haar leden niet alleen, maar het siert ook.

Fanatiek

Eerlijk

Verantwoordelijk

Sociaal

Positief
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Christof Pex
Commissaris 

Sponsor Commissie

csc@hschermes.nl

Hoe ben je bij Hermes terecht gekomen? 

Toen mij, toen ik net 5 jaar oud was, werd gevraagd welke sport ik graag zou 

willen beoefenen, besloot ik een teamsport te kiezen die niet al door iedereen 

werd beoefend. Dan was de kans erin uit te blinken natuurlijk vele malen kleiner. 

Met de eis dat het wel een teamsport, buitensport en competitiesport moest zijn 

maakte ik kennis met hockey.

Na enkele proeflessen bij HSC Hermes, toen nog gelegen aan het Hengstepad in 

het prachtige natuurgebied Donkere Duinen in Den Helder, met een goede 

vriend van mij ontdekte ik dat het bij hockey goed mogelijk was om snel nieuwe 

vrienden te maken! Bovendien was de sport zelf erg leuk, uitdagend en sprak het 

samen spelen mij enorm aan. Sindsdien ben ik nagenoeg non-stop verbonden 

geweest met de hockeyclub. Er waren slechts 3 jaren waarin ik, tijdens mijn 

studie, afstand heb moeten doen van de sport en de club.

In 2018 lukte het eindelijk om voldoende mannen te verzamelen voor een 

volwaardig Heren 1 team en zijn we begonnen met het beoefenen van deze 

prachtige en dynamische sport bij deze geweldige, gezellige en moderne club.

Kun je iets vertellen over jouw commissie bij Hermes?

Als vicevoorzitter ben ik primair de back-up en rechterhand van de voorzitter. 

Mijn commissie is daarmee, net als die van de voorzitter, eigenlijk dus het gehele 

clubbestuur (het Algemene Bestuur). Daarnaast ben ik tevens inhoudelijk 

betrokken bij en actief binnen enkele commissies: de sponsorcommissie (als 

commissaris) en de communicatie commissie (als lid).

Voor welke zaken binnen de club kunnen mensen jou benaderen? 

Men kan mij benaderen voor alle (club)organisatie-gerelateerde activiteiten en 

commissie-overkoepelende activiteiten, zoals bijvoorbeeld de voorbereiding en 

implementatie van de maatregelen ten gevolge van Corona. Daarnaast, als 

commissaris sponsorcommissie, ben ik de aangewezen persoon voor alle sponsor-

gerelateerde zaken, zoals het sponsorprogramma, contracten en werving en 

behoud van sponsoren. 

Ondernemend

Ambitieus

Teamplayer

Weloverwogen

Perfectionistisch
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Met ideeën voor nieuwe sponsoren of manieren waarop sponsoren kunnen worden 

aangetrokken en gebonden kan men ook bij mij, als commissaris 

sponsorcommissie, terecht.

Wat motiveert jou om dit te doen? 

Als ondernemend, ambitieus maar weloverwogen lid van onze club zag ik nog 

kansen voor doorontwikkeling van de sponsoractiviteiten. Maar natuurlijk staan de 

beste stuurlui altijd aan wal!

Ik hoop in de komende jaren, met de uitgebouwde sponsorcommissie, meer 

sponsoren actief te verwelkomen bij de club en zo meer (gevoel van) 

betrokkenheid en waardering te creëren bij onze sponsoren.

Met mijn jarenlange en brede hockey- en clubervaring kan ik met zekerheid 

zeggen dat het een prachtige sport is met geweldige kansen voor iedereen, ook 

onze sponsoren!

Wat kenmerkt Hermes voor jou? 

Dat weerspiegelt het thema van de recente verbouwing al voor een groot deel: 

een prachtige, uitnodigende en warme club aan de duinen.

Deze prachtige club valt of staat met haar betrokken leden en vrijwilligers. Met 

elkaar hebben we de recente verbouwing gerealiseerd en daar spat vanaf: 

kwaliteit, gezelligheid en sportiviteit. Als we dat vertalen naar de hockeysport bij 

onze club zien we: kwalitatief hockey op hoog niveau in een uitnodigende 

omgeving tijdens de 1e, 2e én de 3e helft.



Zin om je in het nieuwe jaar ook

nuttig te maken voor onze club?

Alle inzet is welkom, vele handen 

maken immers licht werk

VacaturesKlik op de link→
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