Beste leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen,
We staan aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Eigenlijk is het seizoen al in volle gang. Veel
teams zijn al druk bezig met trainen, toernooien en oefenwedstrijden. In het weekend van 9/10
september begint de competitie. Vanaf deze plaats willen we iedereen veel succes maar bovenal
heel veel plezier toe wensen!
Vrijdagavond 8 september is het weer tijd voor de ‘Welkom op de IJsselborrel’. Wij nodigen graag
alle ouders van de (jongste) jeugdteams uit op de club voor een welkomstborrel van 18.00 – 20.00
uur. De borrel is voor iedereen die meer informatie over de club wil, en in
het bijzonder voor de ‘nieuwe’ ouders! Tijdens deze welkomstborrel zullen
we vanuit verschillende kanten iets vertellen over hockeyclub De IJssel. Wie
doet wat binnen de vereniging? Hoe werkt de vereniging eigenlijk? Wat zijn
belangrijke dingen voor een teamsport? Wat wordt er van mij verwacht als
ouder? Wat mag de club van mij en mijn kind verwachten? Wat wordt er nu
precies bedoeld met termen als Breedtesport, Selectie, Topsport, etc.? En
wellicht zijn er nog hele andere onderwerpen waar jullie meer over willen
horen. Alle vragen kunnen gesteld worden! Vanuit de club zijn in ieder geval
‘vertegenwoordigers’ van het Bestuur, Commissie Jongste Jeugd, Sponsoring
en de Top- en Breedtesport aanwezig. De horeca zorgt ervoor dat er die
avond een lekkere daghap besteld kan worden.

We gaan ‘cashless’. Als het goed is, hebt u een mail ontvangen van onze
secretaris waar wordt aangekondigd dat we als club cashless gaan.
Hiervoor zijn diverse redenen, maar de voornaamste reden is de
veiligheid voor ons allemaal en onze spullen. Helaas is er deze zomer
ingebroken en zijn ‘ze’ op zoek geweest naar cash. De geldlades waren
leeg, er is niets weg, wel was er materiele schade en het is vooral heel
vervelend. We zullen op de club ook duidelijk kenbaar maken dat wij
geen cash meer accepteren zodat we, hopelijk, op deze manier inbrekers zoveel mogelijk
demotiveren. De komende weken gaan we verkennen welke mogelijkheden er zijn voor de jongere
jeugd die nog geen bankrekening hebben. We houden jullie hierover op de hoogte!
Tijdens de zomer is er vanuit teams veel moeite gedaan om sponsors te vinden. En met succes. Heel
veel teams zijn of worden dit jaar in nieuwe kleding gestoken en dat ziet er super goed en
professioneel uit. Het draagt bij aan het worden van een team. De meeste kledingsponsors zijn
bedrijven van moeders of vaders (of ooms/tantes) uit het desbetreffende team. Als club zijn we hier
natuurlijk blij mee en we willen vanaf deze plaats alle kledingsponsors bedanken. En uiteraard willen
we meteen van de gelegenheid gebruik maken om te benadrukken dat we als club ook sponsoring
op andere gebieden kunnen gebruiken. Mocht u ideeën hebben of willen sponsoren, neem dan
contact op met de Sponsorcommissie onder leiding van Emmelie Blok: sponsor@hcdeijssel.nl
In de laatste vakantieweek was het Go4hockey kamp waar
meer dan 50 kids uit onze F, E, D en C jeugd aan mee
hebben gedaan. Het zag er super gezellig uit en volgens mij
hebben de kids veel hockeytrucjes bij geleerd! Drie dagen
lang hebben de kinderen gerend, liftjes geoefend,
wedstrijden gespeeld, maar ook gebokst en gegleden over
een waterbaan. Een leuk detail is dat drie van onze oudere
jeugdleden (Thijs & Kasper uit JB1 en Sam uit MA1) ook als
begeleider aanwezig waren tijdens deze dagen.

Vanaf dit seizoen gaan we als club nog meer aandacht besteden aan Sportiviteit, Veiligheid &
Respect. Het zijn de randvoorwaarden die nodig zijn om alle leden en supporters met plezier de
sport te beoefenen of te bekijken. Op verschillende momenten wordt er aandacht aan besteed. We
hebben vanaf heden ook een VertrouwensContactPersoon, in de persoon van Jolande Verweij,
aangesteld. Zij is vanaf 1 september te bereiken via: vertrouwenspersoon@hcdeijssel.nl
Onderaan deze nieuwsbrief, kun je meer informatie vinden over de rol van een
VertrouwensContactPersoon.
Als laatste wil ik vanaf deze plek iedereen een sportief en gezellig seizoen toe wensen. We zien
elkaar vast snel langs de lijn!
Met een hockeygroet, namens het hele bestuur,
Carolien Gadella – van Wersch
Voorzitter

Informatie VertrouwensContactPersoon
Waarom een VertrouwensContactPersoon (VCP)? De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees
uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet
voorkomen kon worden. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn en met een VCP
hebben wij een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met
elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen
vóór dat er problemen zijn. Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of
waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers,
coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er
(vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert
en ook herhaling kan zo voorkomen worden. Je kunt bij de VCP met vragen zoals die gaan over:
 Pesten en gepest worden.
 Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
 Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door
een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
 Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe
omgeving hier mee te maken heeft.
 Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de
vereniging/het team.
 Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
 Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
Hoe vertrouwelijk is een VertrouwensContactPersoon? Dat het belangrijk kan zijn om ook andere
personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg
en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt
niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: a. toestemming voor hebt gegeven en/of b.
van op de hoogte bent. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er
verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden
buiten de vereniging.
De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het
afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke
aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.
Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met
eerste vragen, of twijfels om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht
bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen via 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

