
Nieuwsbrief bestuur AKV ’t Capproen           Februari 2022 
 
In deze nieuwsbrief willen wij, bestuur van AKV ’t Capproen, alle leden informeren over lopende zaken van onze 
fantastische vereniging. 

 
Per dinsdag 25 januari zijn er nieuwe maatregelen ingegaan. Er 
mag heel veel weer gelukkig! Op onze website is te zien welke 
maatregelen er exact zijn. Dit wordt altijd up to date gehouden, 
dus kijk hier regelmatig! 
 
Het bestuur roept alle (ouders van) leden op om niet de grenzen 
op te zoeken en zich juist te houden aan de regels. Zo kunnen we 
met elkaar ervoor zorgen dat veel nog wél kan en dat we samen 
gezond blijven. 
#samentegencorona  
#wewinnenveelmetsport 
 

 Nieuwe huurder: WTAC 
Sinds het nieuwe jaar is een oude bekende weer teruggekeerd als huurder van ons complex: 
de Wieler, Tour en ATB Club Hellevoetsluis. Deze wielerclub was al jaren huurder bij ons en is 
na een uitstapje van twee jaar weer terug bij ons. Zij organiseren op de zondagochtend vanaf 
ons complex allerlei tochten. 
 

Naast WTAC is ook VV-VP (Vliegvisvereniging Voorne-Putten) al vele jaren een huurder van ons. Een keer per 
twee weken zitten zij op woensdagavond bij ons in de kantine. Ook het veld wordt regelmatig gebruikt voor 
werpoefeningen met de vliegvishengel.  
 

Wij verhuren ons complex aan andere clubs omdat we dit ooit (bij de totstandkoming in 1999 
van ons nieuwe complex) als maatschappelijke verplichting met de gemeente Hellevoetsluis 
zijn overeengekomen. Tevens zorgen de huurders voor opvulling van de leegstaande kantine 
(op momenten dat wij er niet zijn) en zorgen zij voor barinkomsten en huurinkomsten voor 
onze club. 

 
 ALV: vrijdag 08-04-2022 

Om alvast in de agenda te zetten: de Algemene ledenvergadering is dit jaar op 
vrijdagavond 08-04-2022. In de kantine starten we om 19.30 u. Alle leden en ouders van 
jeugdleden (t/m 16 jaar) hebben stemrecht. Uiteraard is de ALV afhankelijk van 
coronamaatregelen van dat moment. Een officiële uitnodiging met alle stukken krijgt u 
binnenkort. We zien u allen graag om mee te praten over de toekomst van onze mooie 
club! 
 
 VACATURE Algemeen bestuurslid 
Als bestuur zorgen we dat we namens de club alle hoofdlijnen in de gaten houden en daar op sturen. Dit doen 
wij met slechts 5 personen. Helaas zijn we laatst genoodzaakt verder te gaan met z’n vieren omdat Ad van 
Marion (algemeen bestuurslid) zijn taken vanwege zijn gezondheid noodgedwongen heeft moeten neerleggen. 
 



Hierdoor zijn we als bestuur momenteel met vier mensen. Dit is niet alleen te weinig om alle taken goed uit te 
voeren, dit is volgens de statuten ook niet reglementair. Volgens de statuten moet het bestuur altijd uit een 
oneven aantal personen bestaan. Daarom is Ewoud van Santen (algemeen bestuurslid) vanaf heden tijdelijk 
bestuurslid zonder stemrecht. Hij zal wel deel uit blijven maken als adviserend lid en zijn taken blijven uitvoeren. 
Zo bestaat het bestuur tijdelijk officieel slechts uit drie personen.  
 
Omdat Ad in de komende ALV zal aftreden, zijn we binnen de vereniging op zoek naar een nieuw bestuurslid. 
Wilt u zelf bestuurslid worden? Dan gaan we zeer graag met u in gesprek! We zoeken bij voorkeur iemand die 
affiniteit heeft met “jeugd”, iemand die zicht heeft op de jeugdafdeling van onze club en daar bekend en 
vertrouwt mee is. 
 
 Veilig & verantwoord sporten 
 

Inmiddels is het protocol door het bestuur definitief goedgekeurd. Ook alle 
commissies hebben inmiddels feedback kunnen leveren. Een enkele heeft dit ook 
gedaan. Met de feedback worden wellicht nog enkele zaken aangepast waarna alle 
leden het protocol zullen ontvangen voor de ALV ter goedkeuring.  

 
Met het protocol hopen we daadwerkelijk duidelijkheid te verschaffen op de manier waarop we veilig sporten 
voor alle leden ten uitvoer kunnen brengen. Een item wat absoluut de aandacht verdiend! 
 
 
 Upgrade sportaccommodatie ‘t Capproen 
 
Het afgelopen jaar 2021 is toch nog anders verlopen dan wij als vereniging graag met elkaar hadden willen 
meemaken. Na de beperkte mogelijkheden van 2020 werd sporten in de loop van 2021 weer mogelijk, om later 
in het jaar helaas weer niet meer te mogen. Ook 2022 kende helaas een dergelijke start, maar gelukkig kunnen 
we inmiddels weer korfballen! 
 
Elk nadeel heeft toch ook zo z’n voordeel, in ons geval was dat de 
verduurzaming en upgrade van onze sportaccommodatie aan de Martin 
Luther Kinglaan. Toen we elkaar op het sportveld niet meer mochten 
treffen, is er in kleine groepjes veel geklust in onze kantine. De plafonds zijn 
vernieuwd en de verlichting binnen is ver-LED. Er is een nieuwe bar 
gebouwd, de muren zijn wit geworden, de deuren & kozijnen zijn opnieuw 
in de lak gezet. Ons terras heeft een sterrendak gekregen. Ons dak is van 
nieuwe dakbedekking voorzien. Er zijn 20 zonnepanelen geïnstalleerd, 
waarmee de stroombehoefte van de vereniging wordt gedekt. Binnenkort 
worden de openslaande deuren van onze kantine nog vervangen en zouden 
we graag nog nieuwe raambekleding voor de kantine willen realiseren, 
waarna slechts nog nieuwe tafels & stoelen rest als puntje op de i… 
 
In juli 2021 is het groot-onderhoudsplan aan de ALV voorgelegd en 
inmiddels hebben we van de gemeente Hellevoetsluis een flinke subsidie 
toegezegd gekregen voor deze upgrade. Ook ontvingen we een donatie van 
€1000,-van het DeltaPort Donatie Fonds voor het project zonnepanelen. 
Bovendien kunnen we als vereniging aanspraak maken op BOSA subsidie op 
de verbouwingswerkzaamheden, waardoor de totale investering voor de vereniging behoorlijk gedrukt wordt. In 
de ALV van 2022 zal het financiële overzicht van de upgrade gepresenteerd worden. 
 
Het bestuur wil alle klussers, jong & oud – lid of ouder van, van harte bedanken voor hun enthousiasme, tijd en 
skills! 
 

 Vacatures 
 
Voor alle vacatures geldt: Lijkt dit je wat of kun je ons in contact brengen met iemand die ons kan helpen? 
Laat het weten aan het bestuur via mail secretariaat@akv-capproen.nl of spreek een van ons aan.  
 
 
 
 
 
 



Vacature extra leden activiteitencommissie 
 
Onze activiteitencommissie zorgt voor gezellige, 
verbindende activiteiten binnen onze vereniging; van 
Halloween tot Schutterstoernooi en alles daar 
tussenin! We streven ernaar om een grotere groep te 
vormen, zodat de activiteiten verdeeld kunnen 
worden.  Welk groepje leden wil hier zijn/haar 
schouders onder zetten? Ouders van onze jeugdleden zijn ook van harte welkom om mee te helpen en mee te 
denken over activiteiten voor hun kinderen! 
 
 
 
Vacatures sponsorcommissie 
 

Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden voor de sponsorcommissie. We hebben 
aardig wat sponsors en die behouden we graag! En we zijn altijd op zoek naar 
nieuwe sponsors, omdat dit allerlei mogelijkheden verschaft voor onze club. Gezien 
onze zichtlocatie (naast Kanaal door Voorne) is onze club in trek bij sponsors.  Onze 
sponsorcommissie doet mooie dingen voor onze club; o.a. het werven van en 
onderhouden van contacten met sponsors. 
 

Welk lid of ouder vindt het leuk om onze vereniging te helpen op dit vlak? We streven ernaar een commissie te 
kunnen vormen met liefst 4 mensen om de taken te kunnen verdelen. 
 
Ben jij commercieel ingesteld en goed in de ‘verkoop’ van onze sponsormogelijkheden? Dan zijn we op zoek naar 
JOU! Of wil je graag je commerciële talenten of organisatorische kwaliteiten ontwikkelen? Kom het dan juist 
leren bij ‘t Capproen!! 
 
Vacatures wedstrijdsecretaris 
 
Sinds enige jaren al is Simone Stolk onze wedstrijdsecretaris. Dit deed zij eerst samen, maar nu al enige tijd 
alleen. Dit is niet wenselijk… 
 
Onze wedstrijdsecretaris regelt een aantal taken zodat we ook daadwerkelijk kunnen korfballen. Denk hierbij aan 
contact met de KNKV voor de wedstrijden en de huur van de sporthallen (contacten via gemeente en vooral 
Sportfondsen). Dit is uitstekend te doen in een tijd die je zelf kunt indelen. Enige basisvaardigheid met de pc is 
wel een vereiste: vrijwel alles gaat digitaal.  
 
Zonder een wedstrijdsecretaris kunnen we niet meer korfballen… Wie kan Simone ondersteunen en vooral: onze 
teams allemaal laten blijven trainen en spelen!? 
 
Vacature schoonmaak 
 
’t Capproen zoekt iemand (18+) die, tegen vergoeding, onze accommodatie schoon maakt. Jij bent 
verantwoordelijk voor de schoonmaak van onze kantine en kleedkamers, zodat we een schone representatieve 
accommodatie hebben om onze leden en gasten te ontvangen. Je kunt goed zelfstandig werken en weet van 
aanpakken! Wij betalen een vergoeding van minimaal €10,- per uur. 
 
Wat houdt het schoonmaakwerk in? 
 
Tijdens het veldseizoen (april – oktober m.u.v. 6 weken zomervakantie): 

 iedere vrijdag kleedkamers en toiletten schoonmaken (ca. 1,5 uur) 
 na iedere wedstrijddag kantine, keuken en kleedkamers (ca. 2,5-3 uur; zelf in te delen op zondag, 

maandag of dinsdag) 
Tijdens het zaalseizoen (november – februari): 

 2-wekelijks kantine en keuken (ca. 1,5 uur; zelf in te delen uiterlijk woensdagmiddag klaar) 
 
Met de huidige Corona beperkingen bestaat de kans dat we al veel eerder dan april van het veld gebruik gaan 
maken, dus er is nu al werk aan de winkel! 
 
 



 Voorstellen bestuursleden: penningmeester Marlies van Halderen 
 
Hoi, ik ben Marlies van Halderen! Ik ben met korfbal in aanraking 
gekomen op het schoolkorfbaltoernooi voor basisscholen, 
waarvoor onze zoon Niels zich had opgegeven. Onze dochter 
Sara moest die dag verplicht met Niels & mij mee, maar zij sloot 
al snel aan bij haar klasgenoten van groep 8 die zich wél hadden 
opgegeven. Ik had in een voorzienige bui alvast een paar 
schoenen met noppen meegenomen. Zij was na die dag niet 
meer van het korfbalveld te slaan! 
 
Het toernooi zelf vond dan weliswaar plaats in Zuidland, de 
trainingen voor de Hellevoetse basisscholen werden verzorgd door ’t Capproen. Zo maakten we kennis met de 
club en sloeg het korfbalvirus toe: zowel Sara als Niels werden lid van ’t Capproen. Al snel leerden wij de 
vereniging kennen als een gezellige club waar iedereen gezien wordt, met veel activiteiten voor de leden. 
 
Waar ik vroeger graag mocht basketballen, wou ik korfbal ook wel eens proberen. Lekker buiten op het veld van 
april tot oktober en van november tot maart binnen, wanneer het weer toch wat minder is. Zo begon ik op m’n 
47ste aan een nieuwe sport en dat was wel even wennen. Het eerste jaar heb ik alleen getraind, totdat het 
Driemteam zich eind juni 2017 leek te moeten opheffen vanwege een aantal afhakers. In november 2017 maakte 
ik mijn debuut in de eerste zaalwedstrijd tegen RWA (en kon meteen scoren!). En zo zie je maar, je bent nooit te 
oud om te beginnen met korfbal… 
 
Bal- en richtingsgevoel was op zich geen probleem, maar hoe stel je je nou op in het veld?!? Je moet vaak ogen in 
je achterhoofd hebben en constant op je tegenstander letten. Ik zal altijd wel een basketballer, die korfbalt, 
blijven en moet het vooral hebben van m’n enthousiasme & fanatisme in het spel. Slim spelen is weggelegd voor 
mijn teamgenoten, die in hun jeugd al begonnen zijn met deze heerlijke sport. Inmiddels ben ik weer recreant, 
maar als er een invaller nodig is speel ik nog altijd graag mee! 
 
Sinds juli 2018 ben ik de penningmeester van de club en ben ik bezig de boekhouding van onze vereniging te 
vereenvoudigen en transparanter te maken. Samen met de rest van het bestuur zorg ik ervoor dat onze 
vereniging financieel gezond blijft en dat alles zo goed mogelijk functioneert, zodat we allemaal van het 
korfballen kunnen genieten. Gelukkig hebben we daarbij de hulp van vele vrijwilligers in allerlei commissies, met 
ieder hun eigen expertise. Zo maken we samen ‘t Capproen! 
 
 

 Tot slot 
 
Het bestuur is alle vrijwilligers die onze vereniging draaiende houden zeer dankbaar. 
Zonder vrijwilligers bestaat AKV ’t Capproen niet. Met een ieder die een goede bijdrage (op 
welke manier dan ook) kan leveren aan onze club komen wij graag in contact. 
 
 
Bestuur AKV ’t Capproen 
 
Ewoud van Santen (algemeen lid), Marlies van Halderen (penningmeester), Peter Hartensveld (secretaris) en 
Sander Visser (voorzitter) 
 


