
Het zit erop. Terugkijkend op een periode van veel intensieve

momenten en vergaderingen, zijn wij, qua voetbal, nu gereed

voor het zomerreces. Er volgen nog wel enkele evenementen

zoals de Junior Triathlon Hazerswoude (3 juli) en de

Voetbal3daagse (13-15 juli). Al met al een bewogen seizoen.

Tijdens het eindfeest op 4 juni jl. zijn de vrijwilligers van het

jaar benoemd. Hier werden Stefan Schipper

(scheidsrechterszaken), Jeroen van Leijden

(wedstrijdsecretaris / coördinator overige senioren) en

Marjon Warmerdam (jeugdcoördinator) in het zonnetje gezet

voor hun tomeloze inzet dit seizoen.

We hebben de kampioenen, JO8-1, JO11-3, JO12-1, JO14-1,

JO15-1, JO17-1, 4e en het zaalvoetbalteam, gehuldigd. We

hebben de gouden schoen uitgereikt aan Sabine Knibbe

speelster van vrouwen 1 voor het maken van de meeste

doelpunten dit seizoen. 
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Ook is er 4 juni afscheid genomen van Leo de Ruiter (goed voor ruim 300 wedstrijden in

het eerste elftal) en Jolande Verdonk die na een jarenlange rol als verzorgster het stokje

graag overdraagt. Wil jij dit stokje overnemen? Kijk naar de advertentie op de laatste

pagina van deze nieuwsbrief.

Op 21 juni bereikte ons het bericht dat Dick Smits op 62 jarige leeftijd overleden is. Hij

heeft de laatste weken als gevolg van een longontsteking in het ziekenhuis gelegen.

Helaas had zijn lichaam niet meer de kracht om hiervan te herstellen.

Voor nu een fijne vakantie en graag tot ziens in het nieuwe seizoen.

Namens het bestuur,

Peter Versteeg, voorzitter.



Beste leden,

Na acht jaar stop ik na de Algemene Ledenvergadering op 28 september

als voorzitter van de Boys. Het is goed om regelmatig de balans op te

maken en te reflecteren hoe je er als bestuurder voorstaat. Afgelopen

maanden zijn er van die momenten geweest voor mij. Conclusie het

wordt tijd om het stokje over te dragen. De keuze om te stoppen als

voorzitter voelt dubbel. Ik weet dat de vereniging bij het bestuur in

goede handen is en dat maakt het makkelijker. Tijdens de

bestuursvergadering in mei heb ik de overige bestuursleden op de

hoogte gebracht van mijn besluit. 

Begin 2015 werd ik als buitenstander gevraagd om de Boys te helpen

met de bestuurlijke en organisatorische situatie waarin de vereniging

zich toen bevond. Met een paar jaar zou een “echte” Boys man of vrouw

het dan kunnen overnemen. Gezamenlijk zijn we die uitdaging

aangegaan.

Of de man van buiten ooit een “echte” Boys man is geworden, is niet

aan mij, dat oordeel laat ik aan jullie. Voor mij is het zo dat dankzij de

mensen die ik hier heb leren kennen, de mensen met wie ik heb mogen

samenwerken, de Boys voor altijd een speciaal plekje in mijn hart heeft.

Bedankt voor jullie veerkracht de afgelopen jaren. Het was geen

makkelijke periode waar we samen doorheen zijn gegaan. Corona was

een lastige en uitdagende tijd, waarin op sommige momenten het

uiterste van ons werd gevergd. Qua incasseringsvermogen, qua

doorzettingsvermogen, creativiteit en verbinding. En daar hebben we

nu juist het verschil gemaakt. Hoe wij de afgelopen jaren met elkaar

hebben samengewerkt is iets waar ik trots op ben. 

Ik blijf wel voor de club behouden en ben beschikbaar voor projecten die

voor de komende tijd op stapel staan. Het aanstaande terugtreden

betekent wel, dat het bestuur op zoek gaat naar een nieuwe voorzitter.

Leden die interesse hebben in deze functie of geschikte leden op het

oog hebben, kunnen contact opnemen met de bestuursleden. Een

voordracht voor benoeming van de nieuwe voorzitter staat op de

agenda voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, 

die plaatsvindt op 28 september. Als men niet tot een voordracht

komt, zal een commissie worden ingesteld die op zoek gaat naar 

een geschikte vervanger.

Namens het bestuur,

Peter Versteeg, voorzitter.





Op 14 mei stond de wedstrijd tegen WDS op het programma. Na 3 keer op rij 1-1

gespeeld te hebben heeft het keurkorps van Hazerswoudse Boys tegen WDS, de

nummer 6 op de ranglijst, eindelijk weer een zege behaald. Door doelpunten van Ivo

Vogelaar en Leo de Ruiter werd een 1-2 overwinning behaald. Door puntenverlies van de

concurrenten is de vierde plaats weer vaster in ons bezit gekomen.

Zaterdag 21 mei werd er thuis gespeeld tegen Gouderak, tegen deze ploeg hadden we

wat goed te maken want in de uitwedstrijd kwamen we niet verder dan een gelijkspel.

Door twee doelpunten van Leo en 1 doelpunt van Ivo werd de rust met 3-1 gehaald. In de

tweede helft werd gelijk gas gegeven. Door doelpunten van Jari, Ties, Ivo en invaller

Jelle Nieuwhof liepen we uit naar 7-1. Hierna maakte Gouderak nog de 7-2, Jari bepaalde

de eindstand op 8-2.

Werd er vorige week al een ruime overwinning behaald, op 28 mei werd dit nog eens

herhaald. We gingen op bezoek bij hekkensluiter SV Ammerstolse. Na een moeizaam

begin ging de teller lopen en deze eindigde bij 1-9. Doelpuntenmakers waren Leo 2x, Jari

4x, Justin M, Silvester 2x. Na deze wedstrijd was duidelijk dat we ons geplaatst hadden

voor de nacompetitie. We kunnen namelijk niet meer ingehaald worden door nummer 5

GSV.

De thuiswedstrijd op 4 juni tegen Bergambacht stond in het teken van het afscheid van

Leo de Ruiter en verzorgster Jolande Verdonk. In een spannende wedstrijd komen we

door een eigen doelpunt op voorsprong, niet veel later maakt Bergambacht de

gelijkmaker. Net voor de rust kopt Ties Tijssen de 2-1 binnen. In de tweede helft liggen

we onder druk en maakt Bergambacht nog de 2-2. Vijf minuten voor tijd krijgt Leo de

Ruiter een publiekswissel en na afloop van de wedstrijd gaat hij samen met zijn vriendin

en dochter door een erehaag van het veld. Op het terras werd hij in het zonnetje gezet.

Ook verzorgster Jolande Verdonk werd in het zonnetje gezet. Zij stopt na 18 seizoenen

en dat kon natuurlijk ook niet stil voorbij gaan.

SELECTIENIEUWS



Nacompetitie

Op 11 juni stond de eerste wedstrijd in de nacompetitie op het programma, we

gingen op bezoek bij SCH’44 uit Harmelen. Zij waren op de 2e plaats in 4B

geëindigd. De eerste helft ging het spel op en neer en kregen we met Leo en Jari

twee goede kansen. Helaas konden we niet tot scoren komen. Eigenlijk uit het

niets kwam SCH’44 op voorsprong. Snel hierna maakte Jelle Nieuwhof er 1-1 van.

Dit was ook de ruststand. In de tweede helft hadden we veel balbezit en zagen we

het SCH’44 het moeilijk hebben. In de 60e minuut kwam SCH’44 uit een corner

toch weer op voorsprong, binnen twee minuten scoorden ze nog een keer en

stonden we met 3-1 achter. We gingen meer druk naar voren zetten en liepen

hierdoor tegen een counter aan waaruit SCH’44 de 4-1 scoorde. We bleven

aanvallen en kwamen door een doelpunt van Justin Meijer op 4-2. Hierna kregen

we nog een grote kans op 4-3 maar helaas werd deze niet benut. In het vervolg

van de wedstrijd scoorde SCH’44 nog tweemaal, hierdoor verloren we deze

wedstrijd met 6-2. Gevolg hiervan was dat we gelijk uitgeschakeld waren in de

nacompetitie.

Het seizoen is hiermee ten einde, we zijn op de derde plaats geëindigd en gaan

volgend seizoen weer starten in de 4e klasse.

OVERIGE SENIOREN
Bij de overige senioren werden er ook meerdere successen behaald. Ten eerste

wist het 4e de kampioensschaal binnen te halen. Lang was het spannend, tot de

concurrent ineens punten liet liggen en het 4e er op een zaterdagmiddag met een

biertje achter kwam dat het kampioenschap een feit was. Op 21 mei zou alsnog

de kampioenswedstrijd gespeeld worden, maar helaas kon deze wedstrijd ivm

afzeggen van de tegenstander niet door gaan. Uiteindelijk is er een onderlinge

vriendschappelijke wedstrijd met Hazerswoudse Boys 2 gespeeld en daarna was

het feest!!!

Bij het zaalvoetbalteam was het nog spannender. Die moesten het

kampioenschap in een rechtstreeks duel met nummer 2, ASW, veilig stellen. Dit

deden ze door zeer overtuigd met 5-1 te winnen.

Beide teams van harte gefeliciteerd!



In memoriam Dick Smits

Op 21 juni bereikte ons het bericht dat Dick Smits op 62 jarige leeftijd

overleden is. Hij heeft de laatste weken als gevolg van een longontsteking

in het ziekenhuis gelegen. Helaas had zijn lichaam niet meer de kracht om

hiervan te herstellen.

Dick was sinds 1969 lid van Hazerswoudse Boys en heeft dus bijna zijn hele

leven op het voetbalveld gelopen. Na de jeugd doorlopen te hebben ging hij

in de selectie spelen en hij heeft hier vele jaren deel van uitgemaakt. 

Naast zelf voetballen vond Dick dat hij ook de jeugd van Hazerswoudse Boys

moest helpen, hij is jarenlang trainer geweest van de D jeugd. Dick was een

trainer die zijn ervaring graag overdroeg aan jongere trainers, hij voorzag hen

van de juiste tips waardoor zij ook betere trainers werden.

In 2009 werd Dick trainer van het 2e elftal, dit heeft hij enkele seizoenen

gedaan en is toen coördinator van de selectie geworden. In deze rol

fungeerde hij als klankbord voor de trainers en voor de spelers. Hij was de

verbinding tussen de spelers en de hoofdtrainer. Deze rol was hem op het

lijf geschreven. 

In 2014 werd er kanker bij Dick geconstateerd, hierdoor moest hij zijn

werkzaamheden voor de selectie verminderen. Toch probeerde Dick zo veel

als mogelijk was aanwezig te zijn bij de wedstrijden en trainingen van de

selectieteams. Hij liep het liefste op het veld tussen de selectiespelers en

voorzag hen dan van kleine tips waar ze dankbaar gebruik van maakten. De

afgelopen seizoenen was Dick zoveel opgeknapt dat hij ook de rol van leider

van het 1e op zich nam. Samen met trainer Wilco Wapenaar was hij elke dag

van de week wel bezig voor het 1e elftal. 

Enkele weken geleden gaf hij na de thuiswedstrijd tegen Gouderak aan dat

hij zich moe voelde en gelijk naar huis ging. Dit was niets voor Dick, normaal

hield hij van de gezelligheid bij de 3e helft. Helaas is dit de laatste wedstrijd

van Dick gebleken.

Dick heeft zijn laatste wedstrijd verloren en Hazerswoudse Boys verliest

een boegbeeld.

Wij wensen Yvonne, Mark, Erik, Danny, schoondochters en kleinkinderen heel

veel sterkte om dit verlies te verwerken. 

IN MEMORIAM



Tijdens het eindfeest op 4 juni jl. zijn de vrijwilligers van het jaar benoemd. 

Hier werden Stefan Schipper (scheidsrechterszaken), Jeroen van Leijden 

(wedstrijdsecretaris / coördinator overige senioren) en Marjon Warmerdam 

(jeugdcoördinator) in het zonnetje gezet voor hun tomeloze inzet dit seizoen.

Vrijwilligers worden steeds schaarser en het werk was afgelopen jaar door

coronaperikelen ook niet altijd even makkelijk en vanzelfsprekend. 

Via deze weg wil het bestuur alle vrijwilligers nogmaals hartelijk bedanken voor

hun inzet. Zonder jullie geen Hazerswoudse Boys.

Kijk ook verderop in deze nieuwsbrief naar de openstaande vacatures. We kunnen

nog veel hulp gebruiken. Wil jij ook een steentje bijdragen, meld je aan!!!

VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR



DOELPUNTENMAKERS 2021-2022



MEESTE DOELPUNTEN

Sabine Knibbe, speelster van vrouwen 1, mocht op 4 juni de gouden schoen en oorkonde

in ontvangst nemen voor het maken van de meeste doelpunten dit seizoen. Hier op de

foto zie je haar omringd door medespeelsters na het in ontvangst nemen van deze mooie

prijs. 



Het seizoen is toch weer omgevlogen dit jaar. De laatste maanden zijn er meerdere

successen beleeft. Over enkele van die successen zie en lees je hieronder meer. 

Maar we zijn als vereniging trots op iedere speelster en / of speler. Iedereen heeft er op

zijn/haar manier het maximale uitgehaald. Voor ons zijn jullie allemaal winnaars!

 

 

JEUGDNIEUWS

HAZERSWOUDSE BOYS FELICITEERT DE

(VOORJAARS)KAMPIOENEN!!!

 
JO8-1, JO11-3, JO12-1, JO14-1, 

JO15-1, JO17-1



TOERNOOIEN

Na de competities begonnen de toernooien. Ieder jeugdteam had minimaal één thuis en

één uit toernooi. Hieronder enkele verslagen.

JO-7

Zaterdag 11 juni was het zover het thuis toernooi voor de 

jongste jeugd van Hazerswoudse boys. De kinderen van de 

JO7 konden niet wachten om ook te mogen voetballen.

De JO7 werd in 2 teams ingedeeld en beide moesten ze 3 

wedstijden spelen. Aan het eind van de ochtend bleek dat 

beide teams alles hadden gewonnen mooier kan het niet 

worden. Beide teams zijn 1ste geworden. Alle kinderen 

hebben het super goed gedaan! 

Dank voor de dames die het toernooi goed georganiseerd 

hebben. Overal was aan gedacht, bonnetjes voor limonade, chips en zelfs nog een ijsje

voor alle kinderen toe. Ook kregen alle teams die meededen een eigen beker en de

kinderen een eigen medaille. Het was een zeer geslaagde ochtend met prachtig weer! 

JO9-1 wint 

De JO9-1 deed mee aan drie toernooien. Het begon op 28 mei aan het Heitingatoernooi bij

ARC. Een toernooi in een fantastische ambiance met lunch en wedstrijden gefloten door

oa scheidsrechter Kevin Blom. Onze mannen gingen ongeslagen de finale in én wisten die

met 1-0 te winnen van Oliveo JO9-2. Na een echte huldiging op het podium ging de beker

mee naar huis. 11 juni stond het thuistoernooi op het programma, hier wisten de mannen

ook de ene na de andere overwinning binnen te slepen en eindigden ze wederom op de

eerste plaats. Op zaterdag 18 juni mochten ze nog één op toernooi, dit keer bij VV

Kamerik. En je gelooft het niet... maar eind van de dag stond ook hier Hazerswoudse Boys

JO9-1 bovenaan. Knap gedaan jongens, drie toernooien winnen!!!

JO9-1 drie keer
nummer één!!





JO11-1 winnaar in Joop Lankhaar toernooi!

Zaterdag 18 juni waren alle JO11 teams van de Hazerswoudse Boys aanwezig op het Joop

Lankhaar toernooi. Dit toernooi werd georganiseerd bij AVV in Alphen aan den Rijn. Het

was een zonovergoten dag en heerlijk voetbalweer! De drie teams waren ingedeeld met

teams uit hun eigen klasse en dat zorgde ervoor dat het allemaal spannende wedstrijden

waren. De JO11-2, die vanwege een aantal afwezigen binnen het eigen team aangevuld

werd met spelers uit de andere JO11 teams, wist in de eerste twee wedstrijden de

keeper van de tegenstander niet te verslaan, maar kreeg vanwege de sterke verdediging

ook geen doelpunten tegen (tweemaal 0-0). In de derde wedstrijd werd in totaal vier keer

gescoord, maar de doelpunten werden netjes over beide teams verdeeld: 2-2. Uiteindelijk

leverde dit de derde plaats op in de poule. 

De JO11-3 startte met een gelijkspel tegen ASC en herpakte zich goed tegen AVV Alphen

(2-0 winst). In de derde wedstrijd werd helaas nipt verloren van de latere poulewinnaar FC

Zoetermeer (1-0). Dit leverde een mooie tweede plaats op in de poule. 

De JO11-1 begon met een klinkende 

overwinning tegen het thuisspelende team 

AVV. Het goede gevoel na de 3-0 winst kon 

niet worden meegenomen naar de volgende 

wedstrijd. In een gelijk opgaande wedstrijd 

tegen Woubrugge werd door een ongelukkige 

miscommunicatie nipt met 1-0 verloren. Het 

team wist dat er nog een kleine kans was om 

het toernooi te winnen, en ging er daarom ook 

weer vol in bij de laatste wedstrijd. Team 

RCL JO11-4 bleek een taaie tegenstander die 

twee keer terug wist te komen nadat de Boys op voorsprong waren gekomen. Omdat 

Woubrugge punten verspeelde, bleek de bevrijdende 3-2 door Dave Kunz in de slotminuut

van de wedstrijd uiteindelijk genoeg om op doelsaldo als eerste in de poule te eindigen!

Naast het reguliere toernooi was er ook nog een penaltybokaal te winnen in een aparte 

                                               competitie. Eerst moesten er per team penalty’s genomen 

                                               worden totdat een speler overbleef die naar de eindronde van de  

                                               penaltybokaal mocht. Voor onze JO11 teams waren dat Issam Al 

                                               Khadra (JO11-1), Merijn Schouten (JO11-2) en Jorn Graafland 

                                               (JO11-3). Deze spannende finale kende een prachtige uitslag! Na 

                                               drie spannende rondes bleek Issam de speler die het meest zijn  

                                               zenuwen in bedwang hield en hij wist alle penalty’s raak te 

                                               schieten! Hij ging met de penalty bokaal naar huis!



 Gijs Loomans (JO8-1)                22

 Lars Blijleven (JO8-2)                19

Mason Labordus (JO8-1)           16

Lars Pannebakker (JO8-1)        16

Jaysen van Rossum (JO8-2)     15

Camillo Dorsman (JO8-1)          15

Ward Salaho (JO8-2)                  15

Joep de Kort (JO8-1)                  15

 Liam Kreft (JO8-2)                     15

 Sven van der Graaf (JO8-2)     14

 Daan Staal (JO8-1)                     13

 Bart Schuddebeurs (JO8-2)     13

 Luke Koot (JO81-1)                    13

 Nick de Vries (JO8-2)                 12

 Issam Al Khadra (JO11-1)         12

Noah Voskamp (JO8-2)               12

Luuk Zandvliet (JO9-2)               10

 Sam Verkleij (JO9-2)                   10

 Sven de Wilde (JO11-1)             10

Ryan Labordus (JO8-1)                 9

Ben van Aken (JO8-2)                   9

Tom Baars (JO8-2)                         9

 Huub Gordijn (JO11-1)                 9

 Dave Kunz (JO11-1)                     9

Karim Al Khadra (JO8-2)               8

Lenn van der Meer (JO8-2)          7

Bas Wichertjes (JO11-1)             7

Ayser Najjar (JO8-2)                      6

Koen van der Linde (JO9-2)         6

Jurre de Wilde (JO11-1)               6

Daan van der Poel (JO11-1)        6

Thijs Voskamp (JO9-2)                 5

Jens Timmermans (JO9-2)          5

Boaz de Jong (JO11-1)                 5

Faas de Frankrijker (JO11-1)      3

Luuk van Campen (JO9-2)            2

Huib Sorel (JO11-1)                       2

Na iedere wedstrijd bij de jongste jeugd worden er penalty's genomen. Hierbij de einduitslag

van de gemaakte penalty's en een foto van de winnaars van de penaltybokaal per team.
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PENALTYKLASSEMENT

GIJS LOOMANS JO8-1

LUUK ZANDVLIET EN

SAM VERKLEIJ JO9-2

LARS BLIJLEVEN JO8-2



Wat is een vereniging zonder vrijwilligers? 

De nood is hoog!

Zoals elke vereniging, club of organisatie kunnen wij als Hazerswoudse Boys niet zonder

vrijwilligers. We hebben de laatste twee jaar gemerkt dat de betrokkenheid van

spelende leden en van ouders van onze jeugdleden sterk is afgenomen. Het wordt

steeds moeilijker om voor bepaalde functies mensen te vinden die hier tijd en energie in

willen steken. Dit heeft als gevolg dat de groep vrijwilligers die we nu hebben steeds

meer taken er bij krijgt. Dit is niet meer vol te houden. Met dit bericht willen wij als

bestuur een noodkreet doen, als er geen hulp bij gaat komen zullen we genoodzaakt zijn

om meerdere taken te beleggen bij betaalde organisaties. We hoeven niet uit te leggen

wat de gevolgen hiervan voor de contributie zullen zijn, nog maar niet te spreken van het

verenigingsgevoel. 

Wat zijn de knelpunten?

Jeugdleiders en jeugdtrainers, er zijn voor komend seizoen meerdere jeugdteams die

nog geen leider of trainer hebben. We zijn ook op zoek naar een trainer-coach voor

Vrouwen 2.  Wilt u ons hierbij helpen? Dat kan ook door de taak te verdelen onder

meerdere personen, geef dit dan door aan jeugdvoorzitter Dick Bruines 06-22666962.

Scheidsrechters, voetbalwedstrijden kunnen natuurlijk niet gespeeld worden zonder

scheidsrechters. Op dit moment krijgen we het niet voor elkaar om voor elke wedstrijd

een scheidsrechter aan te stellen. Als we meer scheidsrechters erbij krijgen kunnen we

alle wedstrijden weer van een scheidsrechter voorzien. We bieden mensen die willen

gaan fluiten de mogelijkheid om een cursus te gaan volgen. Wilt u gaan fluiten? Neem

dan contact op met Stefan Schipper 06-48307763.

Zaterdagdienst, op de zaterdag is er iemand in de commissiekamer aanwezig om de

tegenstanders, scheidsrechters en onze eigen leiders te ontvangen. Zij zijn op dat

moment het aanspreekpunt van de vereniging. Wilt u hier een rol in spelen? Neem dan

contact op met Peter Versteeg 06-55812380.

Bar- of keukendienst, vanaf 15.00 uur wordt de bar gedraaid door vrijwilligers. De club

kan niet zonder de inkomsten van de bar en keuken, daarom is het belangrijk dat er bar-

en keukenbezetting is. Wilt u bardienst draaien? Neem dan contact op met Yvonne de

Boer 06-38323197.

Sponsorcommissie, de club kan niet zonder sponsoren. We zijn dan ook op zoek naar

mensen die de bedrijven in Hazerswoude en omstreken benaderen met de vraag of ze

onze club willen helpen met een sponsorbijdrage. Dit kan  bijvoorbeeld bestaan uit

shirtsponsoring, een reclamebord of een advertentie op onze club tv. Wilt u deel

uitmaken van de sponsorcommissie? Neem dan contact op met Leo van der Pot 06-

21848167.

VRIJWILLIGERSTEKORT



Kledingcommissie, de kledingcommissie zorgt ervoor dat alle teams voorzien worden

van tenues. Daarnaast zorgen zij er voor dat kapotte kleding vervangen wordt en nemen

ze de kleding aan het eind van het seizoen weer in. Wilt u ons helpen met het innemen en

verstrekken van de kleding? Neem dan contact op met Petra Kransse 06-15000989.

Accommodatie commissie, deze commissie zorgt ervoor dat onze accommodatie er

netjes bij ligt. Het gaat dus om werkzaamheden aan de velden en aan onze gebouwen. De

huidige commissie kan nieuwe aanwas goed gebruiken. Wilt u ons hierbij helpen? Neem

dan contact op met Pim Toor 06-57328697.

Activiteitencommissie, wat is er nou leuker dan een vereniging waar regelmatig leuke

activiteiten georganiseerd worden voor alle leeftijdscategorieën. Het gaat dan om

activiteiten zoals een Derde Helft met muziek, Bingo en Klaverjassen, Koningsdag. We

hebben de laatste jaren geen Koningsdag kunnen vieren op onze accommodatie. Dit jaar

kon het weer doorgaan maar hadden we geen mensen die het wilden organiseren, dit was

een groot gemis. Dat moet volgend jaar toch anders kunnen. Wilt u deel uitmaken van de

activiteitencommissie of heeft u goede ideeën over activiteiten? Neem dan contact op

met Brenda van Zanten 06-52351103.

Verzorger m/v voor het 1e elftal. Hazerswoudse Boys is voor het seizoen 2022 - 2023

op zoek naar iemand die de verzorging op trainingsavonden van de selectie en daarnaast

overige leden op zich kan nemen. Het betreft de dinsdag en/of donderdagavonden vanaf

19:45 uur. tot 20.45 uur Daarnaast zal hij/ zij op zaterdagen bij de wedstrijden van het

1e elftal aanwezig zijn als verzorg(st)er. Het is niet noodzakelijk om diploma's te hebben

voor de functie maar heb je ze wel dan is dat meegenomen, voor deze functie is een

vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Joop

de Gelder 06-26783100.

Lid van de jeugdcommissie, de jeugdcommissie zorgt ervoor dat alle teams voorzien

worden van een trainer en leider. Daarnaast zijn ze aanspreekpunt voor ouders van

jeugdleden, organiseren ze activiteiten voor de jeugdspelers en werven ze nieuwe

jeugdleden. Wilt u deel uitmaken van de jeugdcommissie? Neem dan contact op met Dick

Bruines 06-22666962.

Jeugd wedstrijd secretaris, in deze functie bent u contactpersoon voor het verzetten

van wedstrijden, het organiseren van oefenwedstrijden als er geen

competitieprogramma is en geeft u de wedstrijdwijzigingen door aan leiders,

tegenstander of de KNVB. Deze taken kunnen thuis uitgevoerd worden. Wilt u deze

functie vervullen? Neem dan contact op met Joop de Gelder 06-26783100.



Gastvrouw-heer bij de wedstrijden van het 1e elftal, In deze functie zorgt u er voor

dat er bij de wedstrijden van het 1e elftal een kopje koffie klaar staat voor het bestuur

van de tegenstander, de aanwezige vertegenwoordigers van de pers en eventuele

gasten van ons bestuur. Na de wedstrijd zorgt u er voor dat er een hapje en drankje

geserveerd wordt in de bestuurskamer. Lijkt deze functie iets voor u? Neem dan contact

op met Peter Versteeg 06-55812380.

Kantine Schoonmaak, de kantine wordt elke week schoon gemaakt door vrijwilligers.

We zoeken naar ouders die de kantine schoon willen maken. 5 á 6 keer per jaar ongeveer

een uurtje... Dit kan op de tijden dat uw zoon/dochter aan het trainen is. Wilt u er aan

meewerken dat we een nette schone kantine houden? Neem dan contact op met Brenda

van Zanten 06-52351103.

Bestuurslid, een vereniging kan niet draaien zonder bestuur. We hebben al langere tijd

geen secretaris en onze voorzitter treedt in september af. Heeft u interesse in een van

deze functies? Neem dan contact op met Peter Versteeg 06-55812380

Dit is een opsomming van de vacatures die al langere tijd ook op onze website staan.

Daarnaast zijn er nog meer vacatures. We hopen echt dat iedereen er van doordrongen is

dat het zo niet langer gaat en dat iedereen zijn of haar steentje bij moet dragen om de

club overeind te houden. Weet u niet of een van deze functies iets voor u is maar u wil

toch wat voor de club doen? Neem dan contact op met een van de bestuursleden, dan

gaan we graag met u in gesprek. Laten we er met elkaar voor zorgen dat Hazerswoudse

Boys een gezonde en gezellige club blijft waar iedereen graag komt om te voetballen en

om aan andere activiteiten deel te nemen.





Haz. Boys MO20
M E T  I N G A N G  V A N  V O L G E N D  S E I Z O E N

W I E  K O M T  M E T  O N S  V O E T B A L L E N ? ?

Heb je nou altijd al op voetbal willen zitten en

ben je een meisje van tussen de 14-19 jaar? 

 

Grijp je kans! 

 

Vanaf volgend seizoen start bij de

Hazerswoudse Boys een nieuw meisjes team: 

de MO20! 

 

Dit team is opgericht door een groepje meiden

uit Hazerswoude die het leuk leken om met

elkaar te gaan voetballen. En het plan is

doorgezet! Aan gezelligheid komt er in dit team

zeker niet te kort. Het zijn spontane en

enthousiaste meiden die gemotiveerd zijn om

iedereen in te maken volgend seizoen. Lijkt het

je nou leuk om met deze meiden te gaan knallen

in de MO20? Stuur een berichtje naar 06-

52351103 of mail naar

dames@hazerswoudseboys.nl



Hazerswoudse Boys is voor het seizoen 2022 - 2023 op zoek naar iemand die de

verzorging en hersteltraining van selectiespelers en overige spelers op trainingsavonden

op zich kan nemen. Het betreft de dinsdag en/of donderdagavonden vanaf 19:30 uur.

Daarnaast zal hij/ zij op zaterdagen bij de wedstrijden van het 1e elftal aanwezig zijn als

verzorg(st)er.

Het is niet noodzakelijk om diploma's te hebben voor de functie maar heb je ze wel dan is

dat een pre, voor deze functie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Heb je interesse of ken je iemand die wellicht interesse heeft, neem dan contact op met

Joop de Gelder

Email : technischezaken@hazerswoudseboys.nl 

Telefoon : 06-2678 3100 

VACATURE VAN DE MAAND

VERZORG(ST)ER


