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Update over clubtenue HMHC 
 
Vorige week hebben we een ledenraadpleging uitgezet over het clubtenue van HMHC.  
Met dit bericht geven wij jullie een update over de uitkomsten en de vervolgstappen.  
 

Waarom de ledenraadpleging? 

 
Na de ALV van 6 april jl. vond het projectteam in nauw overleg met het bestuur het verstandig om 
een bredere ledenraadpleging te doen. Al meerdere jaren bereiken ons signalen dat ons huidige 
club tenue niet voldoet aan de wensen. Omdat we met één voorstel voor een nieuw tenue 
meerdere aspecten wilden adresseren vonden we het nuttig om eerst de mening van onze leden te 
vragen voor we verder zouden gaan. Om zo te zien hoe breed bepaalde wensen werden gedragen.  

De ledenraadpleging is door bijna 600 leden ingevuld.  Bij deze willen we jullie graag bedanken 

voor het invullen van de ledenraadpleging. De uitkomsten leveren een aantal nuttige beelden op:  

- Een grote groep stemde voor het navy-blue tenue, en ook een grote groep stemde voor 

behoud van de herkenbaarheid van onze clubkleuren. Een kleinere groep stemde voor het 

lichtblauwe tenue.  

- Er is een heel grote groep voor vernieuwing of vervanging van het tenue, los van 

kleurstelling (meer dan 80% van de respondenten) 

- Er is breed draagvlak voor eenzelfde tenue voor heren en dames, voor betere kwaliteit en 

voor duurzaamheid 

In het open veld kregen wij veel positieve reacties. Vooral veel leden die het positief vinden dat 
er verandering komt en dat de club dit initiatief neemt en leden om hun mening vraagt. Er waren 
ook kritische reacties, met name over het eventueel afstappen van de club kleuren, de potentiële 
kosten en omdat er al veel verandering is op de club met de blaashal en verbeteringen op het 
hockeyvlak. In die zin lag dit in lijn met de discussies tijdens de ALV.  
 

Besluit: voor nu geen wijziging club tenue  
 
Op basis van de reacties hebben we als bestuur in overleg met het projectteam besloten om nu niet 
door te pakken met vervanging van het club tenue deze zomer. We willen niet overhaast een dergelijke 
grote beslissing doorvoeren. Voor nu willen we ons focussen op het realiseren van de blaashal en het 
realiseren van verbeteringen van het hockey. Ook denken wij dat de vereniging nu baat heeft bij 
verbinding en activatie van leden en niet bij het creëren van een sfeer van tegenstellingen. 
 

Hoe dan verder? 

 
Met onze sponsorcommissie gaan we in overleg met de sponsoren en ook met de 
kledingleverancier Club Colors. We willen kijken wat we met de nieuwe productie van het huidige 
tenue kunnen realiseren op het gebied van sponsoring, kwaliteit en duurzaamheid.  
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HMHC voor en door leden 

 
We kregen bijna 600 reacties op de raadpleging in enkele dagen. Dat is een mooi signaal dat de 
club leeft. We focussen ons nu op de blaashal en het verbeteren van hockey op de club. 
Beide zaken moeten we met elkaar waarmaken. 

Momenteel hebben 50 leden toegezegd samen 225.000 EUR aan de club te lenen via de leden 
obligaties. We hopen de benodigde 300.000 EUR te halen om de blaashal te realiseren, zodat alle 
HMHC’ers, van jongste jeugd tot veteranen en goud hockeyers, komende winter kunnen zaal 
hockeyen. Meedoen aan de ledenobligatie kan via www.obligatieplan.nl/hmhc  

Samenvattend – tenue nu eerst even huidige tenue behouden, focus op realisatie blaashal en 
verder verbeteren hockey. En op die beide zaken hopen we op jullie medewerking. HMHC is 
immers voor en door leden. Daarom willen we tot slot graag de vacatures voor vrijwilligers 
binnen onze vereniging ook hier onder jullie aandacht brengen. Dit betreft belangrijke rollen, 
zoals wedstrijdsecretariaat, OC/TC en bestuur. We horen graag van je als je HMHC hier wilt 
ondersteunen (bestuur@hmhc.nl of vrijwilligers@hmhc.nl)! 

 

Sportieve groet, 

HMHC bestuur 
Martijn, Mattijs, Dick, Robbert en Jan 
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