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VINYLBEHANGLAMELLENGORDIJNENJALOEZIEËNGORDIJNSTOFFENVLOERBEDEKKINGVERF

Hanenburglaan 264a
2565 HC Den Haag
tel.: 070 - 360 52 92

Groen van Prinstererlaan 245
2555 HR Den Haag
tel.: 070 - 323 72 07

ALLES VOOR UW HUIS,
TUIN EN BALKON

zoals: bestrating, houtartikelen, grond en

graszoden, heesters, vaste planten,

kamerplanten en snijbloemen,

bloem- bruids- en grafwerk,

tuinmeubels, barbecues en

gereedschap.

BESTELLINGEN KUNNEN BEZORGD WORDEN

KOM EENS KIJKEN IN
ÉÉN VAN ONZE FILIALEN.

TUINCENTRUM HANENBURG

Kiosk:

Kon. Julianaplein 25a

2273 BR Voorburg
tel.: 070 - 387 62 86

eigenaars:
Henk en Coby Verboom

Hier had uw advertentie 
kunnen staan

ACCOUNTANTS en BELASTINGADVISEURS

POSTHUMUS & DE WINTER

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

en BEDRIJFSADVIEZEN

voor het

MIDDEN- en KLEINBEDRIJF

Zwartelaan 22
2271 BR Voorburg
Telefoon: 070 - 386 73 63 – 387 21 62
Telefax: 070 - 387 40 29

voor de meest complete dienstverlening

Schoonmaakbedrijf A.J.G. VAN LOENEN B.V.
Kon. Wilhelminalaan 362 - 364 - 2274 BH Voorburg

Tel. 070 - 385 65 06 • Fax 070 - 381 95 83 • b.g.g. Tel. 070 - 383 47 32

J. Macco
Gezandstraald Glas- en Spiegelbewerking.

Gespecialiseerd in:
Jugendstil en Art-Deco Decoratie

(Voorheen Hoefkade 890)

David Blesstraat 44, 2526 BK Den Haag

Tel/Fax: 070 - 380 09 13 Mobiel: 06 29395422

TAPIJT

Zegveldtstraat 1 Zuiderparklaan 4882546 EA Den Haag 2574 GW Den HaagTel. 070 - 367 64 09Tel. 070 - 329 61 89 Driebergenstraat 295 - 305Fax 070 - 329 61 89 2546 BH Den Haag

VINYLBEHANGLAMELLENGORDIJNENJALOEZIEËNGORDIJNSTOFFENVLOERBEDEKKINGVERF

Hanenburglaan 264a
2565 HC Den Haag
tel.: 070 - 360 52 92

Groen van Prinstererlaan 245
2555 HR Den Haag
tel.: 070 - 323 72 07

ALLES VOOR UW HUIS,
TUIN EN BALKON

zoals: bestrating, houtartikelen, grond en

graszoden, heesters, vaste planten,

kamerplanten en snijbloemen,

bloem- bruids- en grafwerk,

tuinmeubels, barbecues en

gereedschap.

BESTELLINGEN KUNNEN BEZORGD WORDEN

KOM EENS KIJKEN IN
ÉÉN VAN ONZE FILIALEN.

TUINCENTRUM HANENBURG

Kiosk:

Kon. Julianaplein 25a

2273 BR Voorburg
tel.: 070 - 387 62 86

eigenaars:
Henk en Coby Verboom

Hier had uw advertentie 
kunnen staan

ACCOUNTANTS en BELASTINGADVISEURS

POSTHUMUS & DE WINTER

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

en BEDRIJFSADVIEZEN

voor het

MIDDEN- en KLEINBEDRIJF

Zwartelaan 22
2271 BR Voorburg
Telefoon: 070 - 386 73 63 – 387 21 62
Telefax: 070 - 387 40 29

voor de meest complete dienstverlening

Schoonmaakbedrijf A.J.G. VAN LOENEN B.V.
Kon. Wilhelminalaan 362 - 364 - 2274 BH Voorburg

Tel. 070 - 385 65 06 • Fax 070 - 381 95 83 • b.g.g. Tel. 070 - 383 47 32

J. Macco
Gezandstraald Glas- en Spiegelbewerking.

Gespecialiseerd in:
Jugendstil en Art-Deco Decoratie

(Voorheen Hoefkade 890)

David Blesstraat 44, 2526 BK Den Haag

Tel/Fax: 070 - 380 09 13 Mobiel: 06 29395422

 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPIJT

Zegveldtstraat 1 Zuiderparklaan 4882546 EA Den Haag 2574 GW Den HaagTel. 070 - 367 64 09Tel. 070 - 329 61 89 Driebergenstraat 295 - 305Fax 070 - 329 61 89 2546 BH Den Haag

VINYLBEHANGLAMELLENGORDIJNENJALOEZIEËNGORDIJNSTOFFENVLOERBEDEKKINGVERF

Hanenburglaan 264a
2565 HC Den Haag
tel.: 070 - 360 52 92

Groen van Prinstererlaan 245
2555 HR Den Haag
tel.: 070 - 323 72 07

ALLES VOOR UW HUIS,
TUIN EN BALKON

zoals: bestrating, houtartikelen, grond en

graszoden, heesters, vaste planten,

kamerplanten en snijbloemen,

bloem- bruids- en grafwerk,

tuinmeubels, barbecues en

gereedschap.

BESTELLINGEN KUNNEN BEZORGD WORDEN

KOM EENS KIJKEN IN
ÉÉN VAN ONZE FILIALEN.

TUINCENTRUM HANENBURG

Kiosk:

Kon. Julianaplein 25a

2273 BR Voorburg
tel.: 070 - 387 62 86

eigenaars:
Henk en Coby Verboom

Hier had uw advertentie 
kunnen staan

ACCOUNTANTS en BELASTINGADVISEURS

POSTHUMUS & DE WINTER

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

en BEDRIJFSADVIEZEN

voor het

MIDDEN- en KLEINBEDRIJF

Zwartelaan 22
2271 BR Voorburg
Telefoon: 070 - 386 73 63 – 387 21 62
Telefax: 070 - 387 40 29

voor de meest complete dienstverlening

Schoonmaakbedrijf A.J.G. VAN LOENEN B.V.
Kon. Wilhelminalaan 362 - 364 - 2274 BH Voorburg

Tel. 070 - 385 65 06 • Fax 070 - 381 95 83 • b.g.g. Tel. 070 - 383 47 32

J. Macco
Gezandstraald Glas- en Spiegelbewerking.

Gespecialiseerd in:
Jugendstil en Art-Deco Decoratie

(Voorheen Hoefkade 890)

David Blesstraat 44, 2526 BK Den Haag

Tel/Fax: 070 - 380 09 13 Mobiel: 06 29395422

TAPIJT

Zegveldtstraat 1 Zuiderparklaan 4882546 EA Den Haag 2574 GW Den HaagTel. 070 - 367 64 09Tel. 070 - 329 61 89 Driebergenstraat 295 - 305Fax 070 - 329 61 89 2546 BH Den Haag

VINYLBEHANGLAMELLENGORDIJNENJALOEZIEËNGORDIJNSTOFFENVLOERBEDEKKINGVERF

Hanenburglaan 264a
2565 HC Den Haag
tel.: 070 - 360 52 92

Groen van Prinstererlaan 245
2555 HR Den Haag
tel.: 070 - 323 72 07

ALLES VOOR UW HUIS,
TUIN EN BALKON

zoals: bestrating, houtartikelen, grond en

graszoden, heesters, vaste planten,

kamerplanten en snijbloemen,

bloem- bruids- en grafwerk,

tuinmeubels, barbecues en

gereedschap.

BESTELLINGEN KUNNEN BEZORGD WORDEN

KOM EENS KIJKEN IN
ÉÉN VAN ONZE FILIALEN.

TUINCENTRUM HANENBURG

Kiosk:

Kon. Julianaplein 25a

2273 BR Voorburg
tel.: 070 - 387 62 86

eigenaars:
Henk en Coby Verboom

Hier had uw advertentie 
kunnen staan

ACCOUNTANTS en BELASTINGADVISEURS

POSTHUMUS & DE WINTER

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

en BEDRIJFSADVIEZEN

voor het

MIDDEN- en KLEINBEDRIJF

Zwartelaan 22
2271 BR Voorburg
Telefoon: 070 - 386 73 63 – 387 21 62
Telefax: 070 - 387 40 29

voor de meest complete dienstverlening

Schoonmaakbedrijf A.J.G. VAN LOENEN B.V.
Kon. Wilhelminalaan 362 - 364 - 2274 BH Voorburg

Tel. 070 - 385 65 06 • Fax 070 - 381 95 83 • b.g.g. Tel. 070 - 383 47 32

J. Macco
Gezandstraald Glas- en Spiegelbewerking.

Gespecialiseerd in:
Jugendstil en Art-Deco Decoratie

(Voorheen Hoefkade 890)

David Blesstraat 44, 2526 BK Den Haag

Tel/Fax: 070 - 380 09 13 Mobiel: 06 29395422

TAPIJT

Zegveldtstraat 1 Zuiderparklaan 4882546 EA Den Haag 2574 GW Den HaagTel. 070 - 367 64 09Tel. 070 - 329 61 89 Driebergenstraat 295 - 305Fax 070 - 329 61 89 2546 BH Den Haag

VINYLBEHANGLAMELLENGORDIJNENJALOEZIEËNGORDIJNSTOFFENVLOERBEDEKKINGVERF

Hanenburglaan 264a
2565 HC Den Haag
tel.: 070 - 360 52 92

Groen van Prinstererlaan 245
2555 HR Den Haag
tel.: 070 - 323 72 07

ALLES VOOR UW HUIS,
TUIN EN BALKON

zoals: bestrating, houtartikelen, grond en

graszoden, heesters, vaste planten,

kamerplanten en snijbloemen,

bloem- bruids- en grafwerk,

tuinmeubels, barbecues en

gereedschap.

BESTELLINGEN KUNNEN BEZORGD WORDEN

KOM EENS KIJKEN IN
ÉÉN VAN ONZE FILIALEN.

TUINCENTRUM HANENBURG

Kiosk:

Kon. Julianaplein 25a

2273 BR Voorburg
tel.: 070 - 387 62 86

eigenaars:
Henk en Coby Verboom

Hier had uw advertentie 
kunnen staan

ACCOUNTANTS en BELASTINGADVISEURS

POSTHUMUS & DE WINTER

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

en BEDRIJFSADVIEZEN

voor het

MIDDEN- en KLEINBEDRIJF

Zwartelaan 22
2271 BR Voorburg
Telefoon: 070 - 386 73 63 – 387 21 62
Telefax: 070 - 387 40 29

voor de meest complete dienstverlening

Schoonmaakbedrijf A.J.G. VAN LOENEN B.V.
Kon. Wilhelminalaan 362 - 364 - 2274 BH Voorburg

Tel. 070 - 385 65 06 • Fax 070 - 381 95 83 • b.g.g. Tel. 070 - 383 47 32

J. Macco
Gezandstraald Glas- en Spiegelbewerking.

Gespecialiseerd in:
Jugendstil en Art-Deco Decoratie

(Voorheen Hoefkade 890)

David Blesstraat 44, 2526 BK Den Haag

Tel/Fax: 070 - 380 09 13 Mobiel: 06 29395422

 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPIJT

Zegveldtstraat 1 Zuiderparklaan 4882546 EA Den Haag 2574 GW Den HaagTel. 070 - 367 64 09Tel. 070 - 329 61 89 Driebergenstraat 295 - 305Fax 070 - 329 61 89 2546 BH Den Haag

VINYLBEHANGLAMELLENGORDIJNENJALOEZIEËNGORDIJNSTOFFENVLOERBEDEKKINGVERF

Hanenburglaan 264a
2565 HC Den Haag
tel.: 070 - 360 52 92

Groen van Prinstererlaan 245
2555 HR Den Haag
tel.: 070 - 323 72 07

ALLES VOOR UW HUIS,
TUIN EN BALKON

zoals: bestrating, houtartikelen, grond en

graszoden, heesters, vaste planten,

kamerplanten en snijbloemen,

bloem- bruids- en grafwerk,

tuinmeubels, barbecues en

gereedschap.

BESTELLINGEN KUNNEN BEZORGD WORDEN

KOM EENS KIJKEN IN
ÉÉN VAN ONZE FILIALEN.

TUINCENTRUM HANENBURG

Kiosk:

Kon. Julianaplein 25a

2273 BR Voorburg
tel.: 070 - 387 62 86

eigenaars:
Henk en Coby Verboom

Hier had uw advertentie 
kunnen staan

ACCOUNTANTS en BELASTINGADVISEURS

POSTHUMUS & DE WINTER

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

en BEDRIJFSADVIEZEN

voor het

MIDDEN- en KLEINBEDRIJF

Zwartelaan 22
2271 BR Voorburg
Telefoon: 070 - 386 73 63 – 387 21 62
Telefax: 070 - 387 40 29

voor de meest complete dienstverlening

Schoonmaakbedrijf A.J.G. VAN LOENEN B.V.
Kon. Wilhelminalaan 362 - 364 - 2274 BH Voorburg

Tel. 070 - 385 65 06 • Fax 070 - 381 95 83 • b.g.g. Tel. 070 - 383 47 32

J. Macco
Gezandstraald Glas- en Spiegelbewerking.

Gespecialiseerd in:
Jugendstil en Art-Deco Decoratie

(Voorheen Hoefkade 890)

David Blesstraat 44, 2526 BK Den Haag

Tel/Fax: 070 - 380 09 13 Mobiel: 06 29395422

2



Colofon
Voorzitter
Cor Vogelesang                                         
voorzitter@hsv-denhaag.com                             
tel. 070-3554164                                                  
 
Secretaris
Peter den Breejen     
secretaris@hsv-denhaag.com
tel. 0174-632818
 
Penningmeester
Boudewijn van Leeuwen
penningmeester@hsv-denhaag.com
tel. 06-22051500
 
Algemeen Bestuurslid
Willem van der Linden
bestuurslid@hsv-denhaag.com
tel. 06-52503344
 
Hoofdredacteur
Jos Straver                                    
redactiejournaal@hsv-denhaag.com                
tel. 06-28209777
 
Datum inleveren kopij: uiterlijk 15 maart 2018
 
Verzorger
Peter den Hartog
tel. 070-3970996
 
Clubgebouw RAS/HSV
Albardastraat 15, 2555 XP Den Haag
tel. 070-3681868
 
Correspondentieadres:
Pijperplein 4,2692 BG ‘s-Gravenzande
  
Website: www.hsv-denhaag.com
 
Info over trainingen:
tel. 06-22872668 / 06-25545104 

Van de redactie
Dit is het eerste Journaal als uw nieuwe Hoofdredac
teur.
 
Ik heb geen moment getwijfeld toen, door het be
stuur, aan mij werd gevraagd of ik het Journaal wilde
gaan samenstellen
 
Aan het bestuur heb ik doorgegeven dat ik alleen een
Journaal kan maken als er ook voldoende kopy wordt
aangeleverd.
 
Mocht dat niet het geval zijn dan zal er geen Journaal
verschjinen.
 
Dus beste mensen de bal licht bij jullie om kopy aan
te leveren. Want zonder kopy geen Journaal.
 
Uw hoofdredacteur
Jos Straver
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Van de Voorzitter
Dames en Heren,
 
Welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Haagse Scheidsrechters Vereniging.
Een bijzonder welkom aan onze Ere voorzitter, ereleden, leden van verdiensten en genodigden.
 
Een nieuwjaarstoespraak is een moment om terug te blikken maar ook vooral naar de toekomst te kijken.
 
Zonder leden is er geen vereniging. Volgens de regelgeving heeft een vereniging een bestuur nodig.
Een kleine vergelijking; een vereniging is als een auto. Een auto rijdt niet zonder motor.
De leden zijn in deze de eigenaar en het bestuur is de bestuurder van de auto.
De eigenaar voorziet de auto van brandstof en zorgt voor het onderhoud.
De motor van de vereniging zijn de vrijwilligers.
 
Onze motor is op dit moment klein en dat betekent te weinig kracht om de eigenaar van de auto te kunnen
bieden wat de eigenaar van de auto verwacht. De bestuurder wil dat wel maar de motorinhoud is gewoon
te klein.
 
In de nieuwjaarstoespraak van 2017 deden we als bestuur een dringend verzoek aan de leden om taken
binnen de vereniging op te pakken.
 
Onze oproep tijdens de nieuwjaarsreceptie om meer betrokkenheid van de leden vond gehoor bij enkelen.
De spelregelcommissie vond in Remy Voois en Jan ter Harmsel opvolgers voor de oude commissieleden die
deze taak lang en met veel plezier hebben uitgevoerd.
 
Toch vonden er, ondanks de soms haperende motor, best veel activiteiten plaats in het afgelopen jaar.
 
Op verzoek van de COVS West II organiseerde de HSV in januari een technische dag voor scheidsrechters
bij TAC’90.
Het werd een geslaagd evenement met als gastspreker Kevin Blom en veel belangstelling.
 
Tijdens de Algemene ledenvergadering werd Boudewijn van Leeuwen gekozen in het bestuur als penning
meester.
 
Voor het eerst sinds jaren namen we als HSV weer deel aan het COVS voetbaltoernooi.
 
Enkele leden namen het initiatief om in juli een trainingsdag  te organiseren. Helaas hebben de organisato
ren aangegeven dat het bij die ene keer zal blijven.
 
De HSV was gastheer in de “Week van de scheidsrechter”
 
Voor het eerst in jaren is er weer deelgenomen aan spelregelwedstrijden.
Bij De “Battle of the Referees”, behoorden onze deelnemers tot de top. De winnaar kwam uit ons midden.
 
De Haagse Scheidsrechters Vereniging bestond in november van het afgelopen jaar 85 jaar waar wij bij stil
stonden tijdens de kaartavond onder het genot van echte HSV taart.
 
De maandelijkse kaartavonden blijven ook goed bezocht.
 
Gaat alles dan zo toch gewoon goed? Nee, want helaas hebben we nog steeds te weinig pk’s in de HSV motor.
 
Het ledental liep, ondanks inspanningen, weer verder terug. We vragen ons nog steeds af hoe we dit kunnen
keren. Dit is een vraag die overigens bij de meeste COVS verenigingen speelt.
Flyers en een inspanning om alle scheidsrechters in de regio te benaderen leverden tot op heden geen
nieuwe leden op. Hier zijn ook uw inspanningen nodig om nieuwe leden binnen te krijgen.
 
Er deden zich dit jaar herhaaldelijk problemen voor met de trainingsfaciliteiten. De douches gaven soms in
het geheel geen water. In samenwerking met RAS kon dit euvel worden opgelost. Over die samenwerking
waren wij in grote lijnen dit jaar heel tevreden.
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Het bezoekersaantal van de clubavonden blijft ons zorgen baren. Leden, die incidenteel komen, geven aan
een prima avond te hebben gehad. Toch blijft het meestal bij die ene keer.
 
Het bestuur en de vrijwilligers scheppen de juiste condities, maar de leden zijn echt nodig om de avond te
maken.
 
Door trieste en ook begrijpbare redenen verminderde het aantal vrijwilligers voor de bardienst. Wie van u
komt deze commissie versterken. We vragen uw inzet eens per zes weken.
 
Dat is helaas niet de enige commissie die qua bemensing onze aandacht vraagt. Ook andere commissies,
zoals de ontspanningscommissie, de redactiecommissie en de commissie voor werving en behoud hebben
mensen nodig.
 
De hoofdredacteur (Ron de Wolf)  van ons blad het journaal gaf halverwege dit jaar aan na 15 jaar zijn taak
over te willen dragen.
De voorzitter bedankte op gepaste wijze Ron de Wolf voor zijn inzet. Ron blijft wel als vrijwilliger voor de HSV
actief als barmedewerker.
 
2018
Wat heeft 2018 voor de HSV in het verschiet?
 
In de persoon van Jos Straver hebben we gelukkig wel een nieuwe hoofdredacteur voor ons journaal gevon
den.
 
Er bestaan verregaande plannen van onze verhuurder RAS voor het bouwen van nieuwe kleedkamers. We
zullen als HSV bestuur dit volgen en u in het journaal en op de website informeren zodra hierover meer bekend
is.
Het bestuur is voor het komende seizoen alweer druk bezig met het regelen van een gastspreker.
 
In februari en maart zijn we opnieuw gastheer voor de thema-avonden van de KNVB.
In de laatste weken van 2017 werd bekend dat we voor het eerst sinds jaren weer de gastheer zijn van een
SOIII. De start is in februari en de KNVB zal, 4 maal op de eerste donderdag van de maand, onze gast zijn.
Beiden KNVB gebeurtenissen zullen in de instructieruimte boven plaats vinden.
 
De HSV ziet 2018 wel met vertrouwen en optimisme tegemoet maar we willen beter en meer. Met uw hulp
moet het toch lukken deze prachtige en financieel gezonde HSV weer een krachtigere motor te bezorgen
waardoor wij als club een goede toekomst tegemoet kunnen gaan. Samen kunnen we dit doel halen.
 
Ik wens iedereen een mooi, gezond en sportief Nieuwjaar. Daarop wil ik met u het glas heffen. Proost op een
prachtig  2018 !!!!
 
Uw Voorzitter,
Cor Vogelesang

De Savornin Lohmanplein 45a, 2566 AE Den Haag
Telefoon 070-3636323
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Geen heden zonder verleden
 
Deel 4
 
We waren in 1978, toen we op de Suezkade vergaderden met het HVB-bestuur en o.a. de accommodatie
van BTC op de IJzerwerf als koopbaar een agendapunt was. De HVB bleek niet te subsidiëren door de Ge
meente en onder verwijtende blikken van penningmeester Jan Kouer van de HSV gaf ik te kennen dat de
HSV als vereniging dan die clubtent maar moest kopen.
 
Nou, nou, dapper gesproken, maar dan komt het: het lukte en op 8 maart 1979 tekenden wij een gebruikers
overeenkomst met BTC, die later werd vervangen door een koopovereenkomst. De BTC-vrijwilligers, met name
Corrie en Dik Verbaan, leerden ons “het vak” om later op eigen benen te kunnen staan.
 
Inmiddels maken de HSV leden Jan, Bom, Wim van den Berg en Arend Spaans deel uit van de Strafdelegatie
van de HVB, die elke woensdagmiddag bijeenkwam.
 
In 1979 bereikte een HSV-team de 3e plaats in de landelijke finale spelregels voor scheidsrechters, die ge
houden werd in Enschede, waar we Eric van der Klaauw van het station ophaalden, want die reisde alleen
per trein.
 
Op de 46e ALV van de HSV op 29.08.79 tekenden we de koopovereenkomst van “De IJzerwerf”-accommo
datie en namen wij afscheid van Wim Hartman en memoreerde ik het overlijden van K.L. (Karel) van der
Meer, erelid en oud-voorzitter van de HSV. Hij was internationaal een ”Grote”.
 
In de BTC-kantine vierden we onze Oudejaarsavond op 2 november 1979 en op 10 januari 1980 was er in de
kantine van de vv Naaldwijk weer een gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie met de HVB.
 
De biljarters speelden bij en tegen HBS en werden ingemaakt met 22-8, terwijl wij in 1979 wonnen met 12-16.
Spelers in die periode waren o.a. Louis Wagner, Frans Vissers, Kees Snijders, Will Stevens, Adriaan van Velden,
Joop van der Ham en Evert van der Beek.
 
Carnaval vierden we op 22 februari 1980, waar Leo Boon optrad als “mijnheer de Bok”. Piet Boon was onze Prins.
 
De ALV was op 15 maart 1980 en er waren 74 (!!) aanwezige leden. Tijdens die vergadering kon ik medede
len dat de Gemeente Den Haag een eerste subsidie van ruim fl. 100.000,-- had toegezegd.
 
We reisden per bus naar Giethoorn op 17 mei 1980 voor “koffie met”, een rondvaart en reden daarna naar
Hulshorst voor een borrel en diner.
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Volgende hoogtepunt in 1980 was Oudejaarsavond op 7 november, met levende muziek en heerlijke buffet
ten.
Daarvan nog maar net bekomen vierden we op 3 december het Sint Nicolaasfeest (met Bingo).
 
In de VELO-hal organiseerden wij ons Zaalvoetbaltoernooi op 10 januari 1981.
 
Staand van links naar rechts: Kees Swaanenburg, Roel Jansen, Piet Anneveldt, Wim v.d. Berg, Cees Bos, Huib
v.d. Spek en Jan Kouer (coach).
Zittend van links naar rechts: Jan Wolters, Dick Mannak en Martin Bouwmeester.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende keer deel 5
 
Wim van den Berg
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Van het secretariaat

Adreswijziging lid Adreswijziging donateur particulier 
J. de Vries P. Meijer        
WZC ‘De Mantel”(Florence)  De Brink 1114
Klaverweide 54 – K 801 2553 HZ Den Haag
2272 BV Voorburg  

L.E. Cantineau C. Demmer R.Ph. van der Vliet
Allard Piersonkade 34 Stuyvesantplein 9 Pater Doumenstraat 9
2274 HR Voorburg 2593 EK Den Haag 2286 PP Rijswijk

Bestuur vv Duindorp SV Bestuur sv Wateringseveld-GONA
Doornstraat 383 De Backerstraat 32
2584 AN Den Haag 2685 TB Poeldijk

Aantal leden : 131

Aantal donateurs particulieren : 12

Aantal donateurs verenigingen : 48

15 februari 2018 Thema avond van de KNVB
22 februari 2018 Speregeluurtje en SOIII-cursus
1 maart 2018 Klaverjassen en Jokeren
8 maart 2018 Thema avond van de KNVB
15 maart 2018 Thema avond van de KNVB
22 maart 2018 Thema avond van de KNVB
29 maart 2018 Speregeluurtje en SOIII-cursus
5 april 2018 Klaverjassen en Jokeren
6 april 2018 Algemene Leden Vergadering

MUTATIES
 
Aanmelding nieuw lid
P. Glasbergen
Prins Hendriklaan 31
2264 SR Leidschendam
 

 
Beëindiging van het lidmaatschap

 
Beëindiging van het donateurschap particulieren
A.C.P. Kerkhof
Buitenhofdreef 126
2625 KT Delft
 
Beëindiging van het donateurschap verenigingen

 
Aantal leden en donateurs per 01-02-2018

 
 
 
 
 
 

 
Jo Sandee
Ledenadministratie                                                                                                                                                 
 
I.v.m. afwezigheid van de secretaris deze maand alleen een Activiteiten agenda:
 
AGENDA

 
Peter den Breejen, secretaris
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Column
Nieuwe bezems…
Na de winterstop, inclusief de trainingskampen, is het ritme in de vaderlandse voetbalcompetitie weer her
vonden. De eerste vraag die na zo’n lange rustperiode opborrelt is ongetwijfeld “Hoe hebben de ploegen
overwinterd” en misschien in mindere mate “Hoe hebben de clubs zich geroerd op de transfermarkt”.
Want hoe relatief kort een dergelijke onderbreking ook mag zijn, je staat er vaak verstelt van wat er zich zo
rond de jaarwisseling afspeelt in voetballand.
 
In de dagelijkse omgang van mensen hebben we zo onze eigen stereotiepe uitdrukkingen en gezegdes om
een ontstane situatie te typeren.
Wanneer het binnen een organisatie niet of minder goed loopt, wordt er vaak een slachtoffer gezocht en
gevonden om de zaak wat nieuw leven in te blazen. Een nieuwe man of vrouw aan de top kan een heilzame
invloed uitoefenen op de resultaten. Zichtbare resultaten worden verklaard vanuit de opmerking ‘zie je wel,
nieuwe bezems vegen het schoonst’.
 
Bepaalde ontwikkelingen binnen de voetbalwereld in de afgelopen maanden deden mij sterk denken aan
dat gezegde. Bijna onvoorstelbaar wat er in een paar maanden kan gebeuren….
 
Dat het met het Rotterdamse Sparta al enige tijd, qua resultaten, wat minder ging was pijnlijk duidelijk. In de
wedstrijden voor de winterstop gingen de  Kasteelbewoners een paar keer pijnlijk onderuit. De forse thuisne
derlaag in de stadsderby tegen Feyenoord kwam hard aan en maakte er de positie van trainer Alex Pastoor
niet comfortabeler op.
 
De daarop volgende forse uit-nederlaag bij F.C. Groningen zorgde voor de genadeslag. Nuchtere analisten
constateren vervolgens dat na slechte resultaten moeilijk een heel elftal te vervangen is. Dus is in een derge
lijke situatie de trainer de pineut. En de man die het beoefenen van de voetbalsport bijna wetenschappelijk
benaderd, trainer Alex Pastoor, restte niets anders dan zijn biezen te pakken en het Kasteel de rug toe te keren.
 
Dan moet er een oplossing komen want de ontstane vacature dient op zeer korte termijn vervuld te worden.
 
Wat nagenoeg niemand voor mogelijk had gehouden, gebeurde. De gebundelde krachten binnen Sparta
kregen het voor elkaar om niemand minder dan ‘good old’ Dick Advocaat binnen te halen. De euforie bij
de fanatieke aanhang was groot, misschien wel te groot. Het leek erop of de ‘verlosser’ was binnengehaald
die het onderaan staande Sparta natuurlijk in de eredivisie zou houden. Nieuw bezems vegen immers het
schoonst.
 
Dat er, naast de trainerswisseling, ook nog wel 'even’ naar het beschikbare spelersmateriaal gekeken diende
te worden werd door de aanhang over het hoofd gezien.
 
De enige die de situatie nuchter en realistisch analyseerde was mister Advocaat. Hij legde vrijwel direct na
zijn aantreden de vinger op de zere plek, of moet ik zeggen op de zere plekken, en drong aan op versterking
wanneer handhaving op het hoogste niveau topprioriteit heeft.
 
We kennen inmiddels de resultaten van de eerste wedstrijden na de winterstop. Bepaald niet om over naar
huis te schrijven. Zelfs Advocaat moest na enkele ‘zeperds’ constateren dat handhaving zeker geen eenvou
dige opgave wordt. Integendeel zelfs.
 
De ‘nieuwe bezem’ heeft Alex Pastoor wel doen vergeten maar de weg naar broodnodige successen nog
lang niet schoongeveegd.
 
Wordt Ronald Koeman voor Oranje de ‘bezem’ die de weg naar internationaal succes gaat effenen. De in
Engeland opgelopen ‘dreun’ zal ongetwijfeld haar sporen achterlaten. Naar mijn idee is Koeman een der
mate stabiele persoonlijkheid met een rijke ervaring als coach, dat het trainerschap van Oranje hem op het
lijf geschreven lijkt. Nu al bekend is wie zijn assistenten worden, lijkt zijn definitieve aanstelling een kwestie van
tijd.
 
Hopelijk krijgt hij ruimschoots de tijd om te bouwen aan Oranje en wordt de toekomst van ‘De Leeuwen’
wat stabieler. De Oranjesupporters wachten er al lang, eigenlijk veel te lang op… 
 
Insider.
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De  HSV is van levensbelang
In de aflopen maand werd ik door mijn werkgever uitgenodigd om naar cursus te gaan.  Het thema van de
cursus was Pensioen in Zicht.
 
Wat heeft dat nu met de HSV te maken, zal je denken? Dat verband zou ik ook niet zo snel leggen.
 
In deze cursus kwam de zogenaamde ”Blauwe Zone”  ter sprake. Ik denk: ”Waarover gaat dit? We gaan toch
niet over de zone met een parkeerschijf praten?”
 
Nee, het  is echt wat anders. Het is de verzamelnaam van gebieden waar mensen gemiddeld  ouder worden
dan in de rest van de wereld.  Lekker belangrijk denk je dan: “Ik leef daar niet en ik ben nog goddelijk jong”.
 
Toch blijkt dat we van de theorie Blauwe Zone wel iets kunnen oppakken. Onderzoekers hebben gekeken
naar zaken die van invloed waren op de langere levensduur bij deze mensen.
 
Zaken die uit het onderzoek komen, zijn voor iedereen - jong of oud - van belang.
 
Eén van de aanbevelingen was voor mij wel een schot op open doel. Blijf bewegen: Ja dat doe ik al. De
dagelijkse zaken zijn voldoende op orde. De basis is toch bewegen.  Als je bij de HSV komt trainen, weet je
zeker dat je goed bezig bent.
 
Je zou ook een doel moeten hebben in het leven. Wat is nou toch een mooier doel dan bezig te zijn met een
hobby in welke vorm dan ook? Of je actief fluit, rapporteur bent, coach of wat dan ook, het houdt je geest
jong omdat je er over nadenkt en zo je hersens actief houdt.
 
Naar buiten is zeker een goed advies voor gezond leven. Dus trainen maar ook een wedstrijd fluiten of gewoon
het bezoeken van een HSV-lid die een wedstrijd fluit , betekent buiten zijn. Het buiten zijn zou bijdragen niet
alleen aan je gezondheid maar ook voor je geest. Iets met vitamine D.
 
Ontspanning is van levensbelang om de stress van de dag aan te kunnen.  Wat is die club van ons toch
geweldig!  Iedere donderdagavond kun je bij ons je stress kwijt tijdens de clubavond. Lekker onder het genot
van een drankje praten over je hobby. Hiermee ondervang je nóg een punt voor een beter en langer leven,
namelijk sociaal contact.
 
Overigens mag dat drankje gelukkig wel zolang er maar geen te voor staat. Prima idee lijkt me zo.
 
Is het dan allemaal “Jubel en Hosanna”? Want als het allemaal zo makkelijk is, willen we dat toch ook allemaal?
 
Helaas  zijn er toch ook zaken waarop je moet letten. Eén daarvan is minder eten. Men heeft het over 80%
van wat je nu eet. Moet ik dan minder eten? Nee, maar het duurt even voor het signaal genoeg gegeten in
je bovenkamer komt. De 80% voorkomt daarmee overgewicht.
 
Ik denk dat dit de moeilijkste kant is. Niet dat ik zo’n grote eter ben, maar ik hou wel van lekker eten en van
tijd tot tijd iets uit de frituur.
 
Minder vlees eten zou beter zijn voor je. Bij de HSV kun je geen maaltijden of dikke biefstukken krijgen. Wat is
onze HSV toch een wereldclub.
 
Door lid te zijn van onze HSV en dan ook nog regelmatig een bezoekje te brengen aan de clubavond of
training is goed voor een heleboel zaken die met een gezond lijf en leden te maken hebben.
 
Wat een filosofie als je bedenkt dat je dit al die tijd al voor handen had bij onze prachtige club.
 
DUS de HSV is van levensbelang.
 
Overdenking van Cor Vogelesang
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Wet opzegging lidmaatschap
Conform het gestelde in de op 1 december 2011 van kracht geworden wet opzegging lidmaatschap is een
vereniging verplicht de opzeggingsprocedure voor leden en donateurs continu in het clubblad en op de
website te publiceren. Deze opzeggingsprocedure is vastgelegd in de artikelen 6 en 7 van de in 2011 vast
gestelde statuten.
 
Artikel 6. Beëindiging lidmaatschap.
 
1.    Het lidmaatschap eindigt door:
 
a.    Overlijden van het lid.
 
b.    Schriftelijke opzegging door het lid per post of per e-mail aan de secretaris van de HSV, welke ten      
        minste één maand voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar bij de secretaris in het bezit moet zijn.
        De opzegging is pas geldig na schriftelijke bevestiging door het bestuur van de HSV.
 
c.    Schriftelijke opzegging namens de vereniging kan plaatsvinden wanneer zich één van de volgende       
       situaties voordoet:
 
•     Het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, zoals gesteld in de statuten, te voldoen.
 
•     Wanneer het lid zijn financiële en/of andere verplichtingen jegens de HSV niet nakomt.
 
•     Wanneer redelijkerwijs niet van de HSV gevergd kan worden dat zij het lidmaatschap laat voortduren.
 
d.    Ontzetting uit het lidmaatschap, dat alleen kan worden uitgesproken indien een lid in strijd met de       
       statuten, reglementen en/of besluiten van de HSV handelt en/of de HSV bewust benadeelt.
 
2.    Opzegging door een lid kan slechts plaatsvinden tot 1 december van enig jaar. Opzeggingen die na      
       die datum binnenkomen bij de secretaris, zullen pas per einde van het volgende kalenderjaar
       geëffectueerd worden. Het lid blijft voor het nieuwe verenigingsjaar volledige contributie  verschuldigd,
       indien te laat wordt opgezegd.
 
3.    Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een wijziging van
       rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig is omschreven of wanneer een verplichting van       
       geldelijke aard wordt gewijzigd.
 
4.    Opzegging namens de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap gebeurt door het bestuur en wordt
       zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd aan het betreffende lid.
 
5.    Ontzetting uit het lidmaatschap gebeurt door het bestuur bij meerderheid van stemmen.
 
6.    Indien door het bestuur het lidmaatschap wordt beëindigd (lid één c) of het lid uit het lidmaatschap
       wordt ontzet (lid één d), heeft het lid de mogelijkheid om binnen een periode van één maand na
       dagtekening van de kennisgeving tegen dat besluit via het bestuur bezwaar aan te tekenen bij de
       Algemene Ledenvergadering. Gedurende de bezwaarperiode is het lid geschorst.
 
7.    Indien een lid voor aanvang van een verenigingsjaar niet alle tot dan openstaande contributie heeft
       betaald, wordt het lid bij aanvang van het verenigingsjaar afgemeld als lid van de COVS tot het moment
       dat de contributie is voldaan. Per direct kan dan ook niet meer namens de HSV deelgenomen worden
       aan COVS-activiteiten.
 
Artikel 7. Beëindiging donateurschap.
 
1.    Het donateurschap kan te allen tijde eenzijdig, doch zowel door de vereniging als de donateur,
       schriftelijk per post of per e-mail worden beëindigd, waarbij de volledige donatie voor het lopende
       verenigingsjaar verschuldigd blijft.
2.    Het donateurschap van natuurlijke personen eindigt automatisch bij het overlijden van de donateur.
3.    Opzegging namens de vereniging vindt plaats door het bestuur en wordt bij meerderheid van stemmen
       van de zittende bestuursleden besloten.
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