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Nieuwsbrief AHC januari 2022 
 

Wist je dat… 

❖ Ondanks de voortdurende coronaproblemen er veel activiteiten hebben plaatsgevonden? 

❖ We nog steeds uw financiële hulp nodig hebben voor de vervanging van veld 1? 

❖ We een bestuurslid Horeca hebben gevonden: Nynke Duiker? 

❖ Het dak van het clubhuis in april wordt gerenoveerd (nieuwe laag bitumen, geheel 
geïsoleerd, nieuw waterafvoer, nieuwe mechanische ventilatie voor de kleedkamers)? 

 

Last call: help de club met het obligatieplan! 

Vorig jaar heeft AHC een obligatieplan gelanceerd om de vervanging van veld 1 te financieren. Tot nu 
toe is er in totaal voor EUR 136.000 ingeschreven op https://www.obligatieplan.nl/ahcvelp. 
Daarnaast is er ook voor EUR 12.472,50 gedoneerd via https://crowdfundingplan.nl/ahcvelp. Veel 
dank aan iedereen die heeft meegeholpen dit tot stand te brengen! 
 
We zijn er echter nog niet. Met EUR 150.000,- hebben we waarschijnlijk net voldoende voor de 
aanleg van veld 1. Aangezien op korte termijn ook veld 2 vervangen moet worden, is echter een nog 
veel hoger bedrag wenselijk (EUR 250.000,-) 
 
Bij deze dus een dringende oproep om ook deel te nemen aan het obligatieplan en samen de club 
verder te helpen! 
 
De bedoeling is dat we in februari de deelnemers verzoeken de obligatieovereenkomst definitief te 
ondertekenen en het geld over te maken. Intussen hebben wel al de aanbestedingsprocedure voor 
de vervanging van veld 1 opgestart met als doel deze procedure en de vervanging en oplevering van 
het veld nog vóór de zomer af te ronden.  
 
Als er nog vragen zijn over het obligatieplan, kunt u die het beste mailen naar 
fundraising@ahcvelp.nl.   
 

Coronabeleid en de organisatie vanuit AHC 

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag 14 januari zijn maandag 17 januari de 

trainingen weer opgepakt. Wij bedanken de zaalcommissie dat zij dit op zo’n korte termijn voor 

elkaar hebben gekregen.  

Om aan te geven hoe dat is verlopen en om eventuele vragen weg te nemen: 

• Vrijdagavond maakte de regering bekend dat er weer binnen gesport mag worden. Er is 

echter geen competitie mogelijk. 

• Vrijdag voor middernacht kwam de KNHB met een bericht dat er daadwerkelijk weer 

getraind mag worden. Zeker twee weekenden kan er echter nog geen competitie worden 

gestart. 

• Zaterdag/zondag: de zaalcommissie heeft overleg met de trainers over de beschikbaarheid 

en maakt een schema. 

https://www.obligatieplan.nl/ahcvelp
https://crowdfundingplan.nl/ahcvelp
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• In het weekend zijn de sportbedrijven niet beschikbaar; er zal tot maandag moeten 

worden gewacht op bericht over de beschikbaarheid van de zalen. 

• Maandag is er direct overleg geweest met de sportbedrijven en kregen we groen licht om te 

kunnen trainen; 

• Maandag in de loop van de dag zijn alle teams ingelicht en kon er maandag al worden 

getraind, in een hal, met een trainer! 

Het is niet altijd makkelijk en eenvoudig om alles te organiseren voor onze leden. Zeker niet met 

regels die continu veranderen en waarop ad-hoc gereageerd moet worden. Wij zijn voor zaalhockey 

afhankelijk van veel externe partijen die wij nodig hebben om onze sport te kunnen beoefenen. Door 

de inzet van onze vrijwilligers kan er gelukkig toch nog worden gehockeyd.  

Voor nu dus fijn dat we weer kunnen trainen en hopelijk binnenkort ook weer competitiewedstrijden 

kunnen spelen in de zaal. Uiteraard tot nader order vanuit de overheid/KNHB. 

Jongste Jeugddag 8 januari 2022  
 

 
 

De Pietentraining! 

 
De Sint had maar liefst zes pieten naar AHC gestuurd om mee te doen met onze pietentraining op 26 
november jl. Ondanks het slechte weer waren er vele kinderen van de smurfen, benjamins en F-
jeugd gekomen. Ze speelden verschillende spelletjes waaronder een pakjesslalom, mik het pakje in 
de schoorsteen en pakjesroof. Het programma werd buiten wat ingekort maar binnen werd er nog 
een gezellig dansje gedaan en was het een groot feest. De pieten hadden voor alle kinderen een 
zakje pepernoten van bakkerij Hilvers en een leuk zweetbandje van de Indian Maharadja 
meegenomen. De kinderen van de E-jeugd werden ook niet vergeten.  
 

     
                                                         

Op 8 januari is voor de jongste jeugd 

een ochtend georganiseerd met 

onderlinge wedstrijdjes. Door de 

vorst konden de wedstrijdjes helaas 

niet doorgaan. De trainers hebben 

een mooi alternatief programma 

geïmproviseerd met een bosloop met 

na afloop oliebollen en warme 

chocolademelk.    



 

 
3 

 

 

Er is weer hard gewerkt door de vrijwilligers van Groen & Doen. 

Weer of geen weer, de commissie Groen & Doen gaat onvermoeibaar door. 

Zo hebben ze in november gesnoeid, afval geruimd en héél veel bladeren verwijderd op en naast de 

velden. De klimop bij het terras is teruggebracht en zelfs het hekje bij de schuur is geverfd. In 

december zijn er weer veel bladeren geruimd. Takken zijn naar de houtwal gebracht en slagplanken 

en dugout planken zijn gerepareerd. Tot slot is er heel veel schoongemaakt.  

Op zondag 13 februari gaan de vrijwilligers weer aan de slag van 9.30 tot 12.30 uur. Iedere helpende 

hand wordt enorm gewaardeerd. Dus mocht u tijd hebben…. 

 

    
 

     
  

 

ALV 15 december 2021 en tweede vergadering 8 februari 2022 
Op 15 december vond de najaarsvergadering plaats. Er is ingestemd met de wijziging van de 
statuten, het huishoudelijk reglement, de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting van 
het huidige jaar. Tevens is Ed van Vugt benoemd als bestuurslid TC Senioren. Aangezien niet de helft 
van alle leden aanwezig was, moet er nog een tweede vergadering plaatsvinden om de 
statutenwijziging definitief te maken. Deze ALV is gepland op dinsdag 8 februari om 20.00 uur.  
 
Tijdens de ALV zal ook nieuw beoogd bestuurslid horeca (Nynke Duiker) zich voorstellen, waarna kan 
worden gestemd over haar benoeming.  
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Zeer geslaagde lustrumborrel 

AHC bestaat 110 jaar! Op 7 november vond er een lustrumborrel plaats. Heren 1 speelde een 
goede en spannende wedstrijd, Jorny Evers verzorgde een spetterend optreden, buiten stonden er 
foodtrucks, de voorzitter stond stil bij de mooie geschiedenis van onze club en erelid Wim Swart 
werd in het zonnetje gezet. We kijken terug op een zeer geslaagde dag!  
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Vernieuwing toiletgroepen 

Zaterdag 15 januari is gestart met de renovatie van de toiletgroepen. Het slopen is in ieder geval al 
gelukt …… 
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Vrijwilligers gezocht! 

De club kan natuurlijk niet zonder vrijwilligers. Voor sommige vacatures willen we in het bijzonder 
jullie aandacht vragen en oproepen je aan te melden: 
  

❖ organisatie jeugd- en/ of seniorentoernooi in juni/juli 2022 
❖ bestuurslid Accommodatie 
❖ lid Arbitragecommissie 
❖ lid Evenementencommissie 
❖ lid TC jeugd  
❖ lid TC Senioren 
❖ lid Zaalcommissie 

 

 

 

 

 

********* 


