Nieuwsbrief AHC Juni 2021
Wist je dat…
❖
❖
❖
❖
❖
❖

We bezig zijn om een jeugd bestuur op te zetten;
We nog op zoek zijn naar twee bestuursleden voor horeca & hockey senioren;
Het dak van het clubhuis wordt vervangen;
Binnenkort de vrijmibo (vrijdagmiddagborrel) van start kan gaan;
AHC actief studenten aan het werven is voor onze heren en dames teams, of als trainingslid;
We naast een Dames veteranen team ook bezig zijn om een extra dames team en een heren
Veteranen L team proberen op te zetten;
❖ Er dinsdagavond 29 Juni om 20:00 een ALV wordt gehouden;
❖ De Ronde Tafel Rheden Rozendaal een aanhanger voor de trekker heeft gesponsord.

Groen en doen
Na een inventarisatie van de “Groen & Doen” vrijwilligers, gaan we binnenkort weer aan de slag om
na een lange Corona winterslaap de boel weer strak te trekken. In het clubhuis moet de
noodverlichting vervangen worden, fietsenstalling veld 3 kan binnenkort weer open en er dient nodig
gesnoeid te worden. Super dat er zoveel handen beschikbaar zijn om dit werk te doen!
Als je het zelf ook leuk vind om te snoeien, klussen of ander vrijwilligerswerk voor AHC wilt doen,
mail dan naar vrijwilligers@ahcvelp.nl.
Vele handen maken licht werk.

Clubhuis
Afgelopen jaren is er door de clubhuiscommissie een inventarisatie gemaakt over de vraag of het
verstandig is om het clubhuis te vervangen of te renoveren. Leo Berrevoets (Manager Vastgoed &
Exploitatie bij sportbedrijf Arnhem en betrokken bij de bouw en verbouw van diverse
sportverenigingen in de gemeente Arnhem (o.a. nieuwe clubgebouwen)), Eric de Geus, Robbert-Jan
van Rees, Jan Geerkens en Alexander Bloembergen hebben naar beide varianten gekeken.
Voor een nieuw clubhuis kwamen de investeringskosten bestaande uit onder andere,
ontwerpkosten, grondwerkzaamheden, sloopkosten, bouwkosten, rente enz. over de één miljoen
euro. Deze kosten zouden dan over 50 jaar worden uitgesmeerd. Deze investering zou de solvabiliteit
van AHC fors omlaag brengen. Dit is niet het gewenste scenario wat AHC nastreeft. Daarom is er niet
voor nieuwbouw gekozen.
Als club zijn we blij dat we van Leo Berrevoets’ kennis gebruik mogen maken, maar vinden we het
jammer dat we niet in de gemeente Arnhem zijn gevestigd. Van de gemeente Rheden ontvangen we
al decennia geen enkele (financiële) steun voor onze mooie vereniging. Voor de renovatie is er een
plan opgesteld zodat we het clubhuis de komende 20 jaar weer kunnen gebruiken. Voor de kosten
worden ca. 150.000 euro ingeschat dat de komende vijf tot tien jaar wordt geïnvesteerd.
Het voordeel van deze keuze is, naast de lagere investering dat de club ook flexibeler is in het
moment wanneer het de investering doet.
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Vriendjesdag
Zondag 9 mei was er weer een gezellige vriendjesdag op AHC!
Vol enthousiasme werden de uitgezette oefeningen gedaan door de ruim 60 aanwezige kinderen
onder begeleiding van de trainers. Tijdens de vorige vriendjesdag waren dat er maar liefst 140!
Als afsluiting een lekker ijsje en een roos voor Moederdag.
Een paar keer per jaar organiseert de Jongste Jeugd Commissie voor de Jongste Jeugd een
vriendjesdag in samenwerking met de trainers. Ze mogen dan gezellig een vriendje, vriendinnetje,
broertje of zusje meenemen die ook graag een keer wil hockeyen. Erna zijn ze nog van harte welkom
om 3 keer te komen proef trainen.
Trommel dus al jouw vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, broertjes, zusjes, en meer op om de
volgende vriendjesdag mee te doen!

Sponsor Mees
Graag wil ik mijzelf voorstellen. Ik ben Gertjan Keijzer en eigenaar
van Mees Automotive in Oosterbeek. Sinds kort ben ik trotse
sponsor van AHC. Na vele jaren in de jeugd en heren teams
gespeeld te hebben ben ik nu op deze manier betrokken bij AHC.
Sinds 2019 ben ik mijn eigen onderneming gestart in de
automotive sector en sinds maart 2021 zijn wij gevestigd met onze
showroom aan de Veritasweg 5 in Oosterbeek.

Werving commissie
Tijdens de ALV in november 2019 zijn er een aantal commissies gevormd waaronder de
wervingscommissie. De commissie ging voortvarend aan de slag en waren bezig met een opendag
voor jong en oud. Helaas gooide COVID-19 roet in het eten. Uiteraard hadden we wel al het e.e.a. op
papier staan. Een flyer voor de jongste jeugd en jeugd was klaar om gedrukt te worden. Dit is
uiteindelijk dit seizoen ook gebeurd. Scholen, BSO’s en zelfs is door leden geflyerd in de
nieuwbouwwijk Saksen Weimar. De vriendjes- en vriendinnetjesdag is vanuit de jongste
jeugdcommissie ook een mooi initiatief van werven. Dit alles zien we terug want de afgelopen
maanden zijn er, ondanks corona, toch redelijk wat aanmeldingen binnengekomen bij de jongste
jeugd.
Nu willen wij uiteraard verder maar het kan nog steeds niet op manier die wij gehoopt hadden. Een
hele mooie doelgroep in onze omgeving zijn natuurlijk de studenten die op HAN/Van Hall Larenstein
zitten. Deze doelgroep gaan wij de komende tijd proberen te bereiken door middel van
studentenhuizen en -verenigingen actief te benaderen. Ook zullen er posters op de MBO en HBO
locaties rondom Velp opgehangen worden. Al met al timmeren wij aan de weg om onze club weer
nieuw leven in te blazen en onze huidige leden te behouden.
Op dit moment zijn er aantal dames bezig om een veterinnenteam (30+) op de been te krijgen.
Tevens is er een oud-lid opgestaan en probeert een Veteranen L op te zetten. Voor beide geldt:
“Heb je interesse of vragen neem dan contact op met senioren@ahcvelp.nl”.
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Nieuwe en afscheidnemende vrijwilligers
Ledenadministratie:
Bij deze willen we Danielle Walsweer-Verhaar alvast hartelijk bedanken voor haar vrijwilligerswerk bij
de Ledenadministratie. Haar stokje wordt overgenomen door Pascalle Kruitbosch-Unck, moeder van
Pim spelend in de E8. Pascalle van harte welkom als nieuw commissie lid bij AHC, dat wordt ten
zeerste gewaardeerd.
JJC:
Wij verwelkomen ook twee nieuwe leden voor de Jongste Jeugd Comissie (JJC) te weten: Ilèn
Bredius, moeder van Evie (E6) en Annerieke Verhoeks, moeder van Fenna (F). Veel succes dames!
Wedstrijdsecretaris:
Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen en zien is Wim Swart voor zijn 40 jaar inzet als
wedstrijdsecretaris en nog ander vrijwilligerswerk, beloond met een lintje. Wim Swart nogmaals van
harte gefeliciteerd en bedankt voor jouw inzet voor het mooie AHC.
Wij zijn nog op zoek naar een opvolger van Wim Swart !!
Secretaris (Bestuur):
Robert Rijpstra zwaait na vier jaar af als secretaris van het bestuur van AHC. Wij willen Robert
hartelijk bedanken voor zijn inzet, punctualiteit en heldere “helicopter view”. Tony van Wijk, vader
van Jorrit spelend bij de Benjamins, zal Robert na de zomer opvolgen. Wij wensen Tony veel succes
en wijsheid toe in zijn nieuwe functie.
Hockey Senioren (Bestuur):
Wij willen Maus Eijsink hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen twee-en-een half jaar als
bestuurslid “hockey senioren”. Wij zijn nog op zoek naar een opvolger voor Maus. Tot er een
opvolger gevonden is neemt Victor van der Elburg haar functie binnen het bestuur waar.

Heb jij ook iets leuks te delen? Mail dan jouw nieuwsbericht naar coco@ahcvelp.nl.
Wij zorgen dan dit meegenomen wordt in de volgende nieuwsbrief!

3

