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Het nieuwe bestuur stelt zich voor  
Tijdens de ALV van september is het bestuur van Roomburg grotendeels gewisseld. Na zich vele jaren te 

hebben ingezet voor de club, heeft Roelof Hol afscheid genomen als voorzitter en is Bas Pietersen na een 

inwerkperiode van anderhalf jaar benoemd tot nieuwe voorzitter. Margot Nicolaes komt het bestuur verster-

ken als vicevoorzitter, Liesbeth van Duyneveldt als secretaris en Rinus Vincentie heeft Maurice Groenendijk 

opgevolgd voor de senioren. Jeroen Blüm blijft zitten als penningmeester en hetzelfde geldt voor Jirko Pa-

tist voor Technisch Hart. Zij vormen een ambitieus team, hebben veel zin in hun functie en stellen zich hier 

graag aan u voor! 

 

Bas Pietersen  

Voorzitter Ik ben onderne-

mer en dit jaar 50 gewor-

den. Met 8 jaar Roomburg-

ervaring ben ik een relatie-

ve nieuwkomer binnen on-

ze mooie vereniging. Als 

vader van drie hockeyende 

kinderen ben ik hockey 

steeds meer gaan waarde-

ren en geniet ik inmiddels 

van de sport en de sfeer rondom de wedstrijden van 

onze teams.  

Sinds het begin ben ik vrijwilliger en 2 jaar geleden ben 

ik tot het bestuur toegetreden. Roomburg is een bijzon-

dere club, voor jong en oud, met veel verschillende 

mensen. Een club waar veel families al generaties lang 

aan verbonden zijn. Een club waar ook een belangrijk 

deel van ons eigen gezinsleven zich afspeelt. Dit is de 

plek waar mijn kinderen opgroeien. Waar ze samen met 

sport bezig zijn, waar ze hun zelfstandigheid verken-

nen, waar ze leren om rekening te houden met andere 

mensen. Waar ze leren om te delen, om training te ge-

ven aan jongere kinderen. Waar ze leren om met kritiek 

om te gaan en daar wat mee te doen. Waar ze hun eer-

ste vriendje of vriendinnetje krijgen. Waar ze leren om 

met teleurstellingen om te gaan. Een plek waar ze leren 

om samen te leven, met veel plezier. Een belangrijke 

en vertrouwde plek tussen school/werk en thuis, ook 

voor mij. 

Ik vind het belangrijk om die plek te delen met iedereen 

binnen de vereniging, van het allerjongste lid van 4 tot 

het oudste lid van 94. Maar ook met de kinderen van 

de BSO en de mensen uit de wijk. Daarnaast zie ik het 

als onze opgave om iedereen die in Leiden wil hockey-

en ook een kans te geven om dat te kunnen doen. 

Groei is niet een ambitie van het bestuur maar de con-

sequentie van een stijgende vraag naar hockey. Spor-

tief steeds een beetje beter worden is wel een ambitie 

waar met steeds meer structuur door steeds meer 

mensen aan wordt gewerkt. Het is mooi om daar als 

voorzitter een steentje aan te mogen bijdragen! 

Margot Nicolaes 

Vice voorzitter Sinds 2007 ben ik regelmatig langs de 

lijn op Roomburg te vinden bij de wedstrijden van 

mijn zonen Wouter en Maarten. De leuke sfeer met 

de ouders, het enthousiasme van de coaches en trai-

ners en niet in de laatste plaats de gezonde ambitie 

van de spelers, hebben er voor gezorgd dat ik de af-

gelopen drie jaar actief ben als manager van het team 

van Maarten. Hiermee leer ik steeds meer over hoc-

key en het reilen en zeilen binnen onze club. 

Voor mijn werk reis ik dagelijks naar Delft, waar ik 

directeur van de openbare bibliotheek DOK ben en 

daarbinnen ook verantwoordelijk voor de bijzondere 

culturele ontmoetingsplek OPEN. Deze laatste plek is 

ontwikkeld vanuit de gedachte van de third place: de 

plek waar je in je vrije tijd (naast je thuis en je werk of 

opleiding) graag naar toe gaat. Vanuit deze gedachte 

werd ik geïnspireerd om me de afgelopen twee jaar in 

te zetten voor het Nieuw Roomburgpark: een park 

waar sportiviteit, gezondheid, groen en de maat-

schappelijke rol voor de wijk elkaar kunnen verster-

ken. 

Met alle betrokken partijen en de gemeente Leiden 
wordt de komende maanden de volgende stap naar 
de herinrichting van het park en daarmee ook de ver-
anderingen van onze accommodatie en de vervanging 
van de velden gezet. Bin-
nen het bestuur ben ik 
binnen de functie van vice
-voorzitter verantwoorde-
lijk voor de verenigings-
portefeuilles die hier een 
rol in spelen: accommo-
datie en Nieuw Room-
burgpark. Daarnaast zal ik 
me richten op de lange 
termijn visie van onze 
club. 
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Liesbeth van Duyneveldt 

Secretaris Ooit ben ik met hockey bij Roomburg be-

gonnen in Dames 7. Jaren later keerde ik weer terug 

als moeder van zoon Bas die in de F begon en nu in-

middels al weer in de A speelt en heb ik het hockeyen 

weer opgepakt als trimmer. Met vier hockeyende zo-

nen (behalve Bas nu ook Jort in JB1, Wout in JD4 en 

Siebe in JD3) sta ik tegenwoordig vooral langs de lijn, 

als ouder maar in de afgelopen jaren ook afwisselend 

als coach of manager. Ik vind het belangrijk om ook 

als ouder een bijdrage te leveren aan het hockeyplezier 

van mijn kinderen en daarvoor is een goed draaiende 

vereniging belangrijk. 

Het begint bij een duidelijke structuur, helderheid over 
aanspreekpunten en verantwoordelijkheden en een 
open communicatie met elkaar. Met mijn dagelijkse 
werk als advocaat arbeidsrecht heb ik hierin voldoende 
kennis en ervaring opgedaan en heb ik me daarom 
aangemeld voor de functie van  secretaris in het be-
stuur.  

Als secretaris en ben ik eindverantwoordelijk voor de 
Rococo, het (wedstrijd)secretariaat en AVG en samen 
met onze penningmeester ook voor de werving en co-
ördinatie van vrijwilligers en betaalde krachten bij 
Roomburg en alle contracten. Nieuw voor deze functie 
is dat ik ook aanspreekpunt word in het bestuur voor 
de lijnorganisatie. 

Rinus Vincentie 

Senioren Ik heb moeten opzoeken wanneer ik lid geworden 

ben: juli 1992. Alweer een tijdje terug, de tijd van de ge-

stencilde Glibber, het vierde grasveld en het oude clubhuis 

met de zitkuil.   

Gezellige club. Je leert al snel veel mensen kennen en je 

gaat in commissies; bar-,  lustrum en het nieuwe clubhuis, 

Vrienden etc. Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. 

Het Vet-C team van jaren geleden heeft meerdere bestuur-

ders voortgebracht, ook Roelof. Dat wil ik toch niet onopge-

merkt voorbij laten gaan. We kenden elkaar goed, onze 

echtgenoten hielpen mee en met korte lijntjes was het mak-

kelijk schakelen. Met een nieuw clubhuis, nieuwe organisa-

tiestructuur en strakkere financiën hebben we gebouwd aan 

de toekomst van Roomburg. Het clubhuis was net af, plots 

hadden we 950 leden en de kas was bijna leeg. Uiteindelijk 

is alles goed toch gekomen. En daar hebben we juist veel 

vrijwilligers voor nodig. ’t Zou fijn zijn als er weer zo’n Vet-C 

team zou opstaan. 

We kijken nu als bestuur weer uit naar een vierde veld, wa-

tervelden en versterking van onze senioren en veteranen 

afdeling. Allemaal uitdagingen, maar als club hebben voor 

hetere vuren gestaan. En bovenal moet Roomburg wel de 

gezellige club blijven voor junioren, senioren en veteranen 

met sportieve ambities, waar het goed toeven is op zondag, 

Een club met veel leuke teams waar onze gasten ook graag 

komen. Dat alles is de komende periode mijn aandachtge-

bied: Heren, Dames en Veteranen Elftal Commissies (HEC/

DEC/VEC) en de Jong senioren. Voor die laatste groep heb 

ik afgelopen seizoen al contacten met de Universiteit Leiden 

gelegd. Ik wil ook werken aan een hechtere samenwerking 

met de EL-CID commissie. Studerende Leienaars zijn meer 

dan welkom! Daarnaast vallen PIMS en aankomend Lus-

trum onder mijn verantwoordelijkheid. 

Nog even kort over mijn vrouw Els en onze kinderen: onze 
oudste kinderen hebben op Roomburg leren lopen (en hoc-
keyen) en de wedstrijden van Els en mij vanachter het hek 
in de buggy mogen aanschouwen.  Wij hockeyen allemaal 
nog steeds, de wasmand is gevuld met tenues van HGC, 
Noordwijk, Hurley en Roomburg! 

“Het begint bij een duidelijke 

structuur, helderheid over 

aanspreekpunten en verant-

woordelijkheden en een open 

communicatie met elkaar.” 
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Jeroen Blüm 

Penningmeester In 2006 kwamen wij uit Amsterdam 

in Leiden terecht, en in 2011 was het voor mijn oud-

ste dochter (Isa) zo ver: ze mocht op hockey!!!  Vanaf 

dat moment ben ik via Jongste Jeugd, sponsorcom-

missie, lustrumcommissie en als lijnco eigenlijk altijd 

betrokken geweest bij Roomburg, en met veel plezier.  

Hoewel mijn hockey-ervaring vooral bestond uit het 

jarenlang organiseren van het KPMG Internationaal 

Hockeytoernooi kon ik als trimmer uitstekend mijn ei 

kwijt. 

Aangezien ik in het dagelijks leven een investerings-

fonds (voor bedrijven en projecten in ontwikkelings-

landen) manage, ben ik bij Roomburg steeds meer in 

de financiële functies gerold.  Zo werd ik in 2018 pen-

ningmeester, een taak die even uitdagend als inspire-

rend is.  

Er liggen op financieel vlak grote uitdagingen voor 

ons, zoals de aanleg van 2 extra watervelden, een plan 

om Roomburg Indoor Hockey op te tuigen en natuur-

lijk de nodige investeringen voor Nieuw Roomburg 

Park.  Hiervoor moeten we zorgen voor een gezonde 

financiële huishouding – rationaliseren van onze kos-

ten EN vergroten van onze inkomsten.  Samen met de 

“taskforce Roomburg Business Plan” is dit mijn groot-

ste opgave komend seizoen. 

Ondertussen hoop ik op de zaterdag zoveel mogelijk 
langs de lijn te vinden zijn bij mijn kinderen in MB3 en 
JD2, en op de zondag natuurlijk bij onze H1/D1 en 
andere vlaggenschepen. 

“Er liggen op financieel vlak 

grote uitdagingen, zoals de aan-

leg van 2 extra watervelden, 

een plan voor Roomburg Indoor 

Hockey en natuurlijk Nieuw 

Roomburg Park.“ 

Jirko Patist 

Technisch Hart Een familie club met ambitie betekent 

voor mij op hockeygebied een club die plaats biedt 

voor prestatie-en recreatieve sport voor alle leeftijdsca-

tegorieën. Jongste jeugd, junioren, studenten, senioren 

en veteranen. Een club voor en van iedereen. 

Daarin past een gedegen opleiding; de Roomburghoc-

keyschool, geleid door professionals en goed opgeleide 

trainers en coaches uit onze eigen geledingen. 

Ieder jaar moet iedereen beter kunnen leren hockeyen 

op zijn of haar eigen niveau. Vanuit het technisch Hart 

wil ik al onze teams binnen de mogelijkheden maximaal 

faciliteren dat zij allen hun ambitie kunnen bereiken. 

Ten aanzien van onze vlaggenschepen heb ik de ambi-
tie dat zij binnen afzienbare termijn kunnen meedraaien 
in de overgangsklasse; een niveau dat past bij een fa-
milieclub met ambitie. 

“Ieder jaar moet       

iedereen beter kunnen 

leren hockeyen op zijn 

of haar eigen niveau.” 


