
In het verleden werd elke maand een ‘vrijwilliger van de Maand’ verrast door de voorzitter van HSV,  

met een mooie plant van de Aalsmeerse Plantenhal   

   en een bon van   

 
Een mooie manier om vrijwilligers in het zonnetje te zetten.  

Omdat er een jaar lang geen voorzitter was bij HSV, heeft dat stil gelegen…..  

om nu op een iets andere manier weer te worden opgepakt: 

Vrijwilliger van de Maand wordt…. 

 Vrijwilliger van het seizoen: de Herfst-Winter-Lente-Zomer 

Een Vereniging als HSV drijft op de kracht van vele vrijwilligers. De een doet dit, de ander dat, de een 

doet veel, de ander iets minder, de een loopt al járen rond en de ander komt net kijken.  

Vrijwilligers: allemaal op de eigen wijze Waardevol. Onbetaald. Onbetaalbaar! 

Zoals ook de seizoenen van een Jaar: de Lente, de Zomer, de Herfst en de Winter.…. 

vraag aan mensen welk seizoen ze het meest belangrijk of het prettigste vinden en je krijgt allemaal 

verschillende antwoorden. Maar juist door de afwisseling en het samenspel van alle vier seizoenen,  

is er het evenwicht in de natuur. En zien we steeds opnieuw die mooie dingen, die specifiek voor dát 

seizoen zijn. 

Vanaf nu kiezen we niet een vrijwilliger van de Maand, maar ‘vrijwilliger van het seizoen’.  

In de Herfst is dat een vrijwilliger die al jarenlang rondloopt en veel kennis en ervaring met zich 

meedraagt. In de Winter zal er iemand worden belicht, die vanwege hoge leeftijd niet meer actief is 

bij HSV, maar dat wel lang is geweest en daarmee heeft bijgedragen aan de vereniging, zoals die zich 

heeft ontwikkeld (historisch perspectief). In de Lente laten we zien hoe een aanstormend talent onder 

de jonge vrijwilligers een frisse wind door HSV laat waaien. En in de Zomer wordt een vrijwilliger in de 

volle zon gezet, omdat hij of zij de brug vormt tussen jong en oud (de verbinding).  

 

Die cyclus wordt herhaald. We maken de cirkel rond….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vrijwilliger van de Herfst: Hans Ursem 

  

Afgelopen juli hebben ze met de familie de geboortedag gevierd van ‘vader Jaap’….bij leven zou hij 

die dag 100 zijn geworden. Hans Ursem is zelf 73, loopt al 63 jaar (!) rond bij HSV en we kunnen dus 

oprecht zeggen dat hij een échte Herfstvrijwilliger is. Op de vraag wat hem drijft, geeft hij als 

antwoord: ‘HSV zit gewoon in mijn bloed’. 

Op z’n 10e kwam Hans als voetballertje door de poort van HSV. En waar vader Jaap vrijwillig op 

zondag bij de fietsenstalling stond, werd Hans meteen als vrijwilliger(tje) ingezet om met de 

Lottoformulieren rond te gaan en de HSV-boekjes rond te brengen. Na zijn actieve voetbalcarrière 

werd hij trainer en ook in die hoedanigheid heeft Hans vele voetstappen bij de Rood-Gelen gezet; als 

trainer van het 1e elftal maar ook van jeugd en het G-team. Na zijn vertrek als trainer van de selectie 

heeft hij plaats genomen in de Technische Commissie, waarvan de leden veel bijdragen aan de 

voetbalinhoudelijke zaken. En in de loop der jaren kwamen er steeds meer 

vrijwilligerswerkzaamheden bij. Het onderstaande is niet eens compleet, maar laat genoeg zien. 

Hans is vrijwel élke dag op het complex aanwezig en is daarmee een belangrijke schakel in de 

communicatie met de Gemeente en vrijwilligers voor onderhoud en beheer. Hij regelt de plaatsing 

van de reclameborden. Hij heeft contact met de wijkagenten, als er overlast is op het terrein. Zelf 

gaat hij eerst altijd in gesprek met de jongeren; hij kan zich goed in hen verplaatsen en tegelijkertijd 

duidelijk grenzen stellen.  

Hij is lid van de onderhoudscommissie en altijd wel bezig met een klusje. Met de introductie van de 

nieuwe robot-grasmaaiers was het een hele uitdaging om alle trainers en leiders ‘te trainen’ in het 

omgaan met de nieuwe afspraken over doelnetten omhoog halen. Niet altijd een dankbare taak, 

maar heel noodzakelijk voor behoud van dure materialen en daarmee voor het behoud van 

spelplezier.  

Ook is Hans consul en keurt de velden of ze wel of niet bespeelbaar zijn. Hij onderhoudt contacten 

met scheidsrechters, is daarbij soms gastheer en werkt daarin samen met het wedstrijdsecretariaat, 

de Technische Commissie en het bestuur.  

Hans is wel zo’n 20 uur per week met HSV bezig. Naast al het bovengenoemde, houdt hij de 

papiercontainer op orde…..een leuke bron van inkomsten voor HSV. Hij regelt de afvoer van de 

vuilcontainers met GP Groot en onderhoudt de contacten met het ploegje trouwe vrijwilligers, die 

zorgen voor het trekken van de lijnen, verzorgen van de was en schoonmaak van de kleedkamers.  

Zijn inzet is, net als die van vele andere vrijwilligers, van wezenlijk belang voor het soepel ‘draaien’ 

van de vereniging. Vrijwilliger van de Herfst: Waardevol. Onbetaald. Onbetaalbaar! 


