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HC AthenA - Lustrumnieuwsbrief 1 - November 2008
De lustrumbrieven, die vanaf heden tot en met april 2009 één keer per maand verschijnen, zijn bedoeld om je mee terug te
nemen naar het begin van de club, vervolgens mee te voeren langs de ontwikkelingen en je weer los te laten bij het heden.
Op 20 april 2004 werd AthenA opgericht. Wie waren de initiatiefnemers en de zeer actieve ouders van het begin en wat deden
zij voordat de vereniging een feit was en hoe verliep die eerste fase? Deze eerste nieuwsbrief gaat daar kort op in.
De initiatiefnemers…
Tanja Vermeer, Sharona Ceha, Jeroen Jagers en David Edwards waren in 2003 elkaars buren in de nieuwe wijk Park de Meer.
Allen met jonge kinderen en op zoek naar een hockeyclub. Die waren er wel – in Weesp, het Amsterdamse Bos en Amstelveen
– maar niet in de buurt! In december van dat jaar zaten zij voor het eerst bij elkaar om te brainstormen over de mogelijkheden
in de buurt. Speerpunten waren: buurt- en familievereniging, primair voor de jeugd, zowel tophockey als voor de lol, op Veld
14.
Dit net door de gemeente aangelegde veldje bleek ter kennismaking een goede locatie voor jeugdtrainingen. Er volgde een
gesprek met René Winteraeken, hoofd sport en recreatie van het stadsdeel. René was razend enthousiast! Materialen, de
kosten voor de eerste serie van tien trainingen en inzet van een aantal begeleiders tijdens de trainingen werden door het
stadsdeel aangeboden.
Er werden briefjes op vier verschillende scholen opgehangen – de Vijfde Montessori, de Dalton, de WSV en Sint Lidwina – met
de uitnodiging om op woensdagmiddag te komen hockeyen op Veld 14 voor een serie van tien hockeylessen. Op die eerste
training in januari verschenen veertig kinderen. Dat aantal groeide binnen vijf trainingen naar zeventig!
Er werd een tweede serie van tien lessen georganiseerd die opnieuw werd gefinancierd door het stadsdeel. Aan het einde
daarvan waren er ruim honderd enthousiaste kinderen. De ouders werd een bijdrage van 1 euro per training gevraagd! Dit
geld werd gebruikt voor de eerste kleine uitgaven. Alle trainingen werden gegeven door mensen van Sportways (organisator
van hockeykampen in Nederland) en sportmedewerkers van het stadsdeel, onder leiding van Rense Siegmund.
De actieve medestarters daarbij…
Barend Santen, Mik Rijnhart, Henk Hospers, Coen Borren, Fleur van Heek, en ontelbaar veel meer ouders en vrijwilligers
hebben zich in die eerste fase enorm ingezet om zaken op de rails te zetten.
Onder leiding van Fleur werd het voormalige clubhuis van de rugbyvereniging opgeknapt.
De ledenadministratie werd op poten gezet door Mik.
Barend deed de financiën en trok, samen met Bastiaan Vlierboom de eerste senioren naar de club.
Yolande de Wit en Saskia Moolhuijsen zaten samen met een aantal andere vrijwilligers actief in de eerste feestcommissie.
Rob Hulsbosch zette de website van de club op.
En Henk Hospers zorgde voor de verhuurregelingen van de KantinA.
In de volgende nieuwsbrieven worden verschillende thema´s behandeld. De oprichting en naam van de club, het clubhuis, de
velden, de trainingen, trimhockey enzovoort, enzovoort.
In het nieuwe jaar vinden op verschillende dagen spetterende activiteiten plaats. Noteer deze alvast in je agenda:
18 januari:

clinic voor benjamins en F, E en 8 D tallen en Nieuwjaarsborrel voor allen

12 april:

seniorentoernooi

18 april:

jongste jeugdactiviteiten, sponsorloop, diner/barbecue

13/14 juni:

A en B toernooi

20/21 juni:

C en D11-tallen toernooi
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