
Elke kwartaal wordt er een ‘vrijwilliger van het seizoen’ verrast door de voorzitter van HSV 

 

met mooie bloemen van  

 en een waardebon van   

 
Bedoeld om bijzondere vrijwilligers in het zonnetje te zetten.  

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. 

Wij kiezen daarom elk kwartaal een ‘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 wordt er iemand 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 Lente: Tommy van Leeuwen 

  

 

Zijn opa was voorzitter bij de voetbaltak van Foresters, in de tijd dat bij onze buren ook nog handbal 

en softbal werd gespeeld. En zijn oma was voorzitter van die softbaltak. Dus toen kleinzoon Tommy 

ging voetballen bij HSV, was dat wel even een dingetje. Want het was wel écht een Forestersfamilie 

(leuk weetje: oma van Leeuwen woont inmiddels in een nieuwbouwwijkje, precies op de plek binnen 

de Egelshoek, waar eerder de kantine van Foresters heeft gestaan). Maar zoals dat in liefdevolle 

families gaat…. je mag je eigen keuzes maken. En natuurlijk kwamen opa en oma kijken bij Tommy, 

als hij in het roodgeel op zaterdagochtend over het veld holde. 

Als voetballer was Tommy een beetje een laatbloeier. Nadat hij eerst op hockey had gezeten, stapte 

hij op zijn 10e pas in bij de D-tjes van HSV, samen met vriendjes van de basisschool. Die vriendjes van 

toen zijn inmiddels vrienden geworden en gebleven. Tijdens de C-B periode is er vanuit de club nog 

wel geprobeerd om de wat ‘beteren’ hoger te laten voetballen, maar allemaal kozen ze uiteindelijk 

toch voor de gezelligheid met hun vrienden. En dat doen ze tot op de dag van vandaag.  Met vrijwel 

de hele groep voetbalt Tommy – nog steeds met veel plezier – in het Vriendenteam van het 8e.  

Ook buiten het veld vormen zij een hechte vriendengroep en een van hen, Tom (‘Baari’) van Baar, is 

sinds kort ook huisgenoot, nu zij samen een woning delen in Heiloo.  

 

Tommy van Leeuwen, 25 jaar inmiddels, was als voetballertje dan misschien een laatbloeier, maar als 

vrijwilliger juist een jong aanstormend talent, die een frisse wind door HSV laat waaien.  

Samen met Luuk Flens was hij de initiatiefnemer van het maken van spandoeken, het bijeen brengen 

van supporters en zelfs het inzetten van rookbommen bij wedstrijden van ons vlaggenschip tegen 

Foresters. Echte sfeermakers bij de derby’s dus en later strekte dat zich uit naar andere wedstrijden. 



Met dezelfde Luuk bedacht hij dat het leuk zou zijn om een marketingconcept uit te rollen: de HSV-

sjaals zijn daar wel het mooiste voorbeeld van. Niet alleen leuk voor leden om te hebben, maar een 

deel van de opbrengst werd door de twee jongens ook teruggegeven aan de club.  

Op enig moment ontstond vanuit de vriendengroep de Evenementencommissie. “We keken echt met 

een beetje scheve ogen naar de Hockey-feesten en wat die opbrachten. En dachten toen: waarom 

doen we dat ook niet bij HSV”. En zo kwam het dat er als eerste een groot Kerstfeest werd 

georganiseerd en vervolgens een Après-Skifeest en een Hawaï Zomerbarbecue.  

De bedoeling van de Evenementencommissie is om zo’n 3x per jaar een feest te organiseren en dat 

dus ook weer op te pakken, zodra de coronamaatregelen dat toelaten. En natuurlijk houden zij zich 

dan opnieuw bezig met de organisatie van de viering van het 90-jarig bestaan. De draaiboeken liggen 

allang klaar en reken maar dat het feest gaat worden! 

Op z’n 16e rondde Tommy de HAVO af en bracht vervolgens 5 maanden in Nieuw Zeeland door. 

Daarna volgde hij de opleiding Commerciële Economie aan Hogeschool Inholland, waar hij tot zijn 

vreugde stage mocht lopen bij AZ, al was het maar omdat hij sinds zijn 4e supporter is van de 

Alkmaarse profs en ook al vanaf zijn 8e samen met zijn vader een seizoenkaart heeft.  

Die stage verliep zo goed, dat hij na afronding van de studie daar kon blijven werken.  

Zijn werkzaamheden richten zich onder meer op het organiseren van evenementen, diverse clinics en 

de Fandag. Nu ligt dat tijdelijk natuurlijk stil en houdt hij zich vooral bezig met E-sports, de AZ-

University en AZ-live. 

Zijn kennis en vaardigheden op dit gebied past hij dus ook mooi toe binnen HSV en inmiddels niet 

meer alleen bij de Evenementencommissie. Sinds de Algemene Ledenvergadering van 2017 houdt 

Tommy zich ook bezig met de social media van HSV. Facebook, Instagram en Twitter vallen onder zijn 

beheer en hij werkt daarin graag samen met Maikel Sombroek, die de website beheert.  

Wim Leering, toenmalig voorzitter, zag het talent in Tommy en vroeg hem in 2019 om bestuurslid te 

worden. Tommy stemde in om algemeen lid te worden met het idee “ik zie wel wat het wordt”. 

Inmiddels neemt hij heel actief deel aan het bestuurswerk en heeft hij, naast evenementen en social 

media, ook de afstemming met de kantinecommissie in zijn portefeuille.  

Op de vraag wat zijn drive is voor het vele vrijwilligerswerk, antwoordt Tommy dat hij heel graag 

werkt met mensen waarmee hij plezier heeft. Bij alles wat hij doet, is dat voor hem van groot belang. 

Bij het bestuurswerk speelt daarnaast nog mee dat hij het leerzaam en interessant vindt om te 

ontdekken, wat er allemaal speelt bij een club. Hij heeft daarbij geen last van de dubbelrol die hij 

soms heeft. Want om als medeverantwoordelijk bestuurslid jouw teamgenoten te moeten 

overtuigen, dat ze toch echt de coronamaatregelen moeten opvolgen, is best lastig. “Maar ik ben de 

eerste die grapjes maakt over het bestuur, om het zo allemaal een beetje te relativeren”. 

Jonge vrijwilligers zijn superbelangrijk voor HSV. Gelukkig hebben zich voor uitbreiding van de 

kantinecommissie ook vier jonge vrijwilligers aangemeld (Remco Harkmans, Dennis Houtenbos, Sven 

de Zeeuw en Mats de Zeeuw). Zij zullen – als de boel weer open mag – een coördinerende rol gaan 

spelen voor de zondagen. Tobias Apeldoorn is onlangs secretaris geworden. En Tommy roemt zelf 

Kevin Jadoel. “Als er één jonge vrijwilliger is die een compliment verdient, is hij het wel. Naast zijn 

drukke werk binnen het onderwijs en zijn werk als trainer bij ons, is hij daarbuiten als vrijwilliger ook 

altijd enorm actief voor HSV”. Genoeg kandidaten dus voor een volgende Vrijwilliger van de Lente. 

Hun inzet is, net als die van vele andere vrijwilligers nu, in het verleden en in de toekomst, van 

wezenlijk belang voor de ontwikkeling en het soepel ‘draaien’ van de vereniging.  

Vrijwilliger van de Lente: Waardevol. Onbetaald. Onbetaalbaar! 

Ellen Popma, mei 2021  


