
Vervolg van de voorzitter..

Hierbij wil ik me graag even voorstellen. Ik ben 
Judith van der Sande, speelster van DVA, lid 
van de lustrumcommissie en vertrouwensper-
soon van Rapid. Een vertrouwenspersoon is 
een functionaris binnen een club die wordt 
ingeschakeld wanneer leden of ouders van 
leden worden overmand door gevoelens 
van onveiligheid of sociale onveiligheid.
Voor veel hockeyverenigingen is het nog een onbekend fenomeen, maar 
bij Rapid nemen ze deze functie, gelukkig, al vele jaren zeer serieus. Ie-
dereen die lid is van Rapid moet op een fijne en gezellige manier kunnen 
sporten. Dat is altijd het uitgangspunt. Het kan eens voorkomen dat bij-
voorbeeld jeugdleden de dupe worden van pestgedrag. In principe is het 
de bedoeling dat mensen het pestgedrag, om bij dit voorbeeld te blijven, 
eerst zelf proberen op te lossen. Met de kinderen onderling, met coaches, 
met ouders. Rapid heeft een pestprotocol en huisregels, die op de site 
vermeld staan. Lukt het niet of blijft er een gevoel van onbehagen bestaan, 
dan is er een vertrouwenspersoon die meehelpt naar een bevredigende 
oplossing te zoeken. Althans, wanneer leden of ouders van leden daar zelf 
om vragen. Zij kunnen zich hiervoor per mail bij mij melden. Ik ben ook 
de enige die deze mailbox beheert. Deze mailtjes zullen altijd discreet 
worden behandeld. Mocht zich iets voordoen, dan meld ik het wel bij het 
bestuur, maar altijd geanonimiseerd.
Uiteraard bestaan uitzonderingen die de regel bevestigen. Bij zeer ern-
stige klachten, of zo mogelijk verdenkingen van misdrijven, gelden van-
zelfsprekend ander criteria.
Het bestuur heeft mij, enkele jaren geleden, gevraagd deze taak over te 
nemen van mijn voorganger. Ik heb een pedagogische achtergrond en dat 
is de reden geweest om mij te benaderen voor deze rol. Mijn functie is 
niet exact omschreven en er bestaan ook geen vaste procedures. Het is en 
blijft maatwerk in voorkomende gevallen. Het belangrijkste blijft dat ieder-
een zich veilig en sociaal veilig moet kunnen voelen op onze mooie club.
Vragen over mijn rol als vertrouwenspersoon: Mijn mailadres luidt vertrou-
wen@rapidmills.nl

Je kunt me ook aanspreken als ik op Rapid rondloop, op de zondagen ben 
ik op Rapid aanwezig en bijvoorbeeld tijdens het lustrumfestival as zater-
dag 2 september, als de nieuwe (water)velden en het lustrumjaar geopend 
worden.

Vertrouwenspersoon
managers, coaches, assistent coaches 
etc. maar ook voor heel veel andere 
dingen zoeken we ouders of leden. 
Onderhoud, bar, website, activiteiten 
etc. Informeer eens bij de verschil-
lende bestuursleden of commissies 
naar de vacatures. Als we het met z’n 
allen doen, kost het minder tijd voor 
iedereen. 

Trainingen
Met de komst van Martin de Ridder 
en Floris de Ridder hebben we trai-
ners gevonden met een groen – wit 
hart. Zij hebben aangegeven alleen 
te willen komen als Rapid bereid is 
als gehele club vooruit te willen. Dus 
juist niet alleen maar Heren 1/JA1 en 
Dames/MA1 maar juist alle teams tot 
en met de Funkey. Dit gaan we o.a. 
bereiken door alle trainers gedurende 
het jaar te coachen en bij elkaar te 
brengen. De basis van iedere training 
moet over enkele maanden hetzelfde 
zijn opgebouwd. Uiteraard mogen 
trainers zelf dingen bedenken, maar 
we werken vanuit een visie aan het 
DNA van Rapid. Tijdens het seizoen 
roept Martin regelmatig een groot 
deel van de TC leden, trainers en an-
dere leden op om met elkaar te kijken 
hoe we ervoor staan en waar er din-
gen beter moeten en kunnen. Wij zijn 
ervan overtuigd dat dit op termijn zijn 
vruchten zal afwerpen.

Lustrum
Het lustrumjaar start komende zater-
dag. Hulde aan de commissie die de 
afgelopen maanden keihard heeft ge-
werkt om een gevarieerd programma 
samen te stellen voor alle leden en 
ouders. Op de speciale lustrum web-
site kun je de laatste informatie volgen 
over de verschillende evenementen.

Succes
Voor de komende weken wensen wij 
jullie een mooie start van het nieuwe 
seizoen, geniet van de nieuwe velden 
en heb vooral plezier met elkaar in je 
team en langs de lijn.

Sportieve groet,
Jeroen Coers
Voorzitter

MUZIKAAL WONDER GEZOCHT..

Scheidsrechter zijn is leuk en leerzaam! 

Het is belangrijk om de jeugd te enthousiasmeren om scheidsrechter te wor-
den. Zij zijn de scheidsrechters van de toekomst. Maar ook voor sporters die 
stoppen als speler, is een rol als scheidsrechter een prima optie. Zij kunnen op 
deze manier toch actief blijven in hun favoriete sport. ‘Scheidsrechter zijn’ is 
bovendien goed voor je: je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling, je leert met 
onverwachte situaties en emoties omgaan, je leert snel beslissingen te nemen. 
Het is dus niet alleen leuk, maar ook leerzaam! Fluit jij mee, voor meer informa-
tie Arbc@rapidmills.nl


