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Beste Souburgher, 
 
Vanuit het Bestuur, de Technische Commissie en de Jongste Jeugdcommissie van Hockeyclub 
Souburgh is besloten om in te gaan zetten op het verhogen en verbeteren van het hockey technisch 
niveau binnen onze vereniging.  
De achterliggende gedachte hiervoor is dat de trainingen hierdoor voor de kinderen, maar ook voor 
de trainers leuker worden. We zijn hier afgelopen seizoen mee gestart bij de Jongste Jeugd en wel 
met het begeleiden en trainen van de trainers en willen dat het komend seizoen verder uitbouwen 
naar de jeugdteams. 
Het zal duidelijk zijn dat één en ander consequenties heeft op ons financiële beleid en daarom lichten 
we het onderstaand graag verder toe. 
 
Jongste Jeugd (Benjamins, F en E)  
In het afgelopen seizoen 2017-2018 hebben we samen met twee externe specialisten op dit gebied 
ons ‘Jongste Jeugdplan’ hebben opgesteld en geimplementeerd. 
We hebben gezamenlijk uitgeschreven welke vaardigheden per team-lijn een kind zou moeten 
beheersen aan het einde van het seizoen en hiertoe zijn de bijpassende trainingen uitgeschreven. 
Op de woensdag en de vrijdag hadden Christien Kraaijeveld en Thijmen Schenk de taak om de 
trainers te begeleiden en daarnaast hadden we op ieder team een oudere en een jonge trainer gezet 
zodat de jongere trainers konden groeien naar een volwaardige trainer. 
  
Voor het seizoen 2018-2019 willen we deze reeds ingeslagen weg verder uitbouwen. 
Dat houdt in dat we Christien Kraaijeveld, Stijn Couwenberg en Thijmen Schenk bereid hebben 
gevonden de opleiding én begeleiding van de trainers voor de Jongste Jeugd op zich te nemen. 
Christien blijft op de woensdag de algehele begeleiding op zich nemen. Hockey technisch zal de 
woensdag worden aangevuld met de inzet van Stijn. 
Thijmen zal de hockey technische begeleiding op de vrijdagen op zich blijven nemen. 
  
Jeugd (D, C, B, A) 
Voor de jeugd zullen Stijn Couwenberg, Thijmen Schenk en Bauke Bickel de eerstelijns trainers 
worden van de MA1, MB1 en MC1 teams. 
Zij zullen ook de MB2 en MC2 teams gaan trainen en de trainers van de MB3 en MC3 teams gaan 
begeleiden, opleiden en ondersteunen. 
Chris van der Waal gaat het MD1 team en JD1 trainen en zal ook de trainers van de MD2 en MD3 
teams ondersteunen. 
Voor de overige jongens teams hebben we Stijn Couwenberg gevraagd de trainingen te blijven 
verzorgen. 
Alle trainers zal een opleiding aangeboden gaan worden, waarbij hen de beginselen van het training 
geven wordt bijgebracht (HT2 opleiding).  
De Technische Commissie heeft een hockey technisch beleidsplan voor de gehele jeugdlijn 
opgesteld, waarin ook duidelijk wordt gedefinieerd wat er in welke team gedurende een seizoen 
geleerd zou moeten worden. 
Een bijkomend effect zal zijn dat het training geven bij Souburgh meer inhoud zal hebben en iets is 
waar tegenop wordt gekeken door jeugdige spelers die zo ook weer gemotiveerd zullen worden om 
een bijdrage te gaan leveren in het training geven, waardoor we de aanwas van trainers zullen gaan 
waarborgen. 
Deze trainers krijgen hiervoor ook een kleine vergoeding, zodat we kunnen “concurreren” tegen een 
baantje bij bijvoorbeeld de supermarkt. 
 



ALBLASSERWAARDSE HOCKEYCLUB SOUBURGH 

 

TOELICHTING VOORSTEL VERHOGING CONTRIBUTIE EN ZAALHOCKEYBIJDRAGE 

 ALV 05.07.2018 

 
 
Begeleiding coaches op zaterdag 
Stijn, Thijmen en Bauke zullen afwisselend op de zaterdag op de club aanwezig zijn om de coaches 
van de thuis spelende teams bij te staan en te helpen om het coachen (nog) beter onder de knie te 
krijgen.  
 
Coachen eerstelijnsteams 
Stijn en Bauke zullen hiernaast ook het coachen van de eerstelijns meisjes teams (MB1 en MC!) op 
zich nemen, zodat deze teams een gecombineerde en professionele coach en trainer hebben. 
Ook voor de H1 en D1 senioren teams blijven wij inzetten op een professionele coach en trainer, 
waarbij een gecombineerde functie de voorkeur heeft. 
Dit is uiteraard afhankelijk van het niveau en samenstelling van deze teams. 
Op dit moment zijn wij nog op zoek naar passende oplossingen.. 
 
Keeperstraining 
Met GoalieWorks zijn afspraken gemaakt, zodat we onze keepers van de jeugdteams een 
keepersopleiding kunnen aanbieden. In principe gaat dit op individuele basis via de keeperschool, 
maar we zijn in gesprek met GoalieWorks om een gemeenschappelijke keeperstraining met DMHC 
(Dordrecht) en Derby (Zwijndrecht) op te zetten. Voor de Jongste Jeugd zal Eliane Kleijiweg de 
organisatie van de keepers trainingen op zich nemen. Deze trainingen vinden plaats op Souburgh 
tijdens de Jongste Jeugd training. 
Eliane neemt de coördinatietaken voor keeperstraining op zich en zal ook het contact met 
GoalieWorks onderhouden. 
 
Zaal 
Afgelopen jaren hadden we een beperkt aantal zaal trainingen beschikbaar vanwege het gebrek aan 
zaalruimte in de gehele regio. Met de komst van een nieuwe sporthal in Sliedrecht en een nieuwe 
sporthal in Alblasserdam voor de gymnastiekvereniging KDO en korfbalvereniging CKC ontstaat er 
meer zaalruimte voor ons waardoor we meer zaaltrainingsuren aan kunnen bieden. De doelstelling is 
dat ieder team komend zaalseizoen minimaal acht zaaltrainingsuren krijgt. 
Hierdoor ontstaan er meer kosten voor het huren van zaalruimte en hebben we ook voor meer uren 
trainers nodig. 
 
Contributieverhoging 
Al deze maatregelen en initiatieven kosten extra geld. 
We hebben als bestuur redelijk wat vergaderd om de begroting voor het komend seizoen kritisch 
onder de loep te nemen. 
We ontkomen er echter niet aan om de contributie aan te passen, zodat deze past bij de ambities van 
de vereniging. 
Dit heeft (met onderstaande verhogingen van de contributie en zaalhockeybijdrage en toeslag voor de 
eerstelijns selectie teams H1, MA1, MB1, MC1 en D1 afhankelijk van teamsamenstelling, competitie 
indeling en invulling coach/trainer) geresulteerd in een sluitende begroting. 
Dit is dan ook de reden waarom we de algemene ledenvergadering willen voorstellen in te stemmen 
met de volgende verhogingen: 
  

• Contributieverhoging spelende leden:  € 10,00 

• Contributieverhoging niet-spelende leden:    2 %  

• Verhoging zaalhockeybijdrage:    €  5,00 

• Toeslag spelers in selectie teams:    € 20,00 
 
 
Dit resulteert voor het seizoen 2018-2019 in het volgende overzicht: 
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G Hockey €  61,00 €  71,00 

Senioren    

1. Basis lid, niet spelend €   55,00 €  56,00 

2. Trimmers/training lid € 145,00 € 155,00 

3. Spelend lid € 275,00 € 285,00 

Jongste Jeugd    

4. Benjamins 2 ( 5 jaar) €  65,00 €  75,00 

4. Benjamins 1 (6 en 7 jaar) € 110,00 € 120,00 

5. Mini's  E (8 en 9 jaar) € 154,00 € 164,00 

Jeugd    

6. Aspiranten D (10 en 11 jaar) € 175,00 € 185,00 

7. Aspiranten C (12 en 13 jaar) € 184,00 € 194,00 

8. Junioren B (14 en 15 jaar) € 212,00 € 224,00 

9. Junioren A (16 en 17 jaar) € 222,00 € 234,00 

Zaalhockeybijdrage (verplicht voor Jeugd A t/m E)  €  30,00 €  35,00 

Toeslag selectie teamspelers  €  20,00 

Gezinsmaximum contributie (exclusief zaalhockeybijdrage)  € 725,00 € 740,00 

Inschrijfgeld nieuwe leden €    30,00 €   30,00 

 
 
Namens het bestuur, 
 
Jet Schenk 


