
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 Zomer 2021: Kai Meulenbeld 

  

 

Als Kai de deur opent word ik door pup Silver vrolijk begroet. Sinds kort loopt dit dartele hondje rond 

in het mooie gezin waar Kai deel van uitmaakt, samen met zijn vrouw Bianca en hun twee zonen 

Aiden en Niam. Laatstgenoemde voetbalt ook bij HSV. Aiden is op een andere manier creatief bij 

TheaterBende (waar Kai ook vrijwilliger is). 

Kai toont zich verrast door zijn uitverkiezing als Vrijwilliger van de Zomer. “Ik doe eigenlijk zelf niet 

zoveel”, zegt hij bescheiden, “ik leg vooral de verbinding tussen mensen, zodat dingen voor elkaar 

komen”. En laat dát nou net het kenmerkende zijn voor de vrijwilliger van dit seizoen! 

Bovendien valt het met dat “ik doe eigenlijk zelf niet zoveel” reuze mee. Want misschien zijn het voor 

hem kleinigheidjes, vanuit zijn kennis en ervaring in het werk, maar je moet het toch maar doen.  

Hoe fijn is het om iemand te hebben die wel even snel een overzichtje maakt in Excell bij de 

teamindelingen. Of bij de verdeling van loten tijdens de Grote Clubactie. Die in no-time stukjes op de 

website van HSV plaatst op verzoek (net als Maikel Sombroek overigens) en daarnaast ook zelf mooie 

stukjes daarvoor schrijft, als dat zich voordoet. Die meewerkt aan de organisatie van het jaarlijkse 

Pannenkoekentoernooi. Die er pas nog in samenwerking met Dick van Zelst voor zorgde dat dit jaar 

het Jeugdkamp weer kon worden gehouden. Niet op Texel deze keer, maar in Groesbeek. Bijna 50 

blije kinderen die met een groep van 9 begeleiders en 2 keukenprinsen een heerlijk weekend achter 

de rug hebben.  

Kai is Amsterdammer van geboorte (Ajax zit in zijn hart) en verhuisde als kind van 5 naar Raalte. Daar 

voetbalde hij vanaf zijn 7e tot aan de A1 bij ROHDA Raalte (Recht Op Het Doel Af) en het bijzondere is 

wel, dat de clubkleuren….jawel….rood/geel zijn. Na vele omzwervingen is hij met Bianca 

neergestreken in Heiloo. Die omzwervingen zijn teveel om allemaal op te noemen, maar zeker 

noemenswaardig is dat Bianca en hij elkaar tijdens een vakantie in Nepal hebben ontmoet. “Het is 

daar op zo’n reis allemaal heel primitief en puur, dus je ziet elkaar wel meteen écht. Er is geen 

‘buitenkant’ waar je normaal gesproken doorheen moet kijken”. 



De overgrootvader van Kai had in Amsterdam een eigen zaak als drogist annex kapper. In die tijd 

werkte dat nog zo. Zijn opa werkte bij de douane, maar Kai is grootgebracht in een familie van 

leraren. Zelf vindt hij het ook leuk om kinderen iets te leren, maar dan moeten het wel gemotiveerde 

kinderen zijn. Die graag iets willen leren. Dus leraar op een middelbare school ziet hij niet echt zitten.  

Het was een sociaal nest, zoals hij dat benoemt, waar hij in terecht is gekomen. Evenals Bianca 

overigens en samen vinden zij het heel belangrijk om die waarden ook op hun eigen kinderen over te 

brengen. Wat nu al mooi terug is te zien in de activiteiten die de jongens zelf ondernemen. 

Kai is specialistisch IT-er, die vanuit een klein specifiek bedrijfje bij grote bedrijven wordt ingezet in 

het proces van data-analyse. Hij zorgt ervoor dat de data worden aangeleverd op een dusdanige 

manier, dat het bedrijf daar zelf goede analyses uit kan halen. Proces ondersteunend dus. 

Zo is zijn rol ook bij HSV inmiddels. Als verlengstuk van het Jeugdbestuur ondersteunt hij het proces 

van de teamindelingen, voorheen samen met Leo van Meene en sinds dit seizoen samen met John 

Beelen en Dick van Zelst, de HJO’s. Hij werkt als primus inter pares samen met de Hoofdleiders van 

de jeugd, om alles rondom de competitie en voorbereiding daarop goed te laten verlopen. Hij 

onderhoudt daarbij nauw contact met de wedstrijdsecretaris. En samen met o.a. Yvon Pronk regelt 

hij de Kick-Off.  

Het ‘werk’ binnen HSV is volgens hem op een natuurlijke wijze zo gegroeid. Hij begon als vader van 

een jong spelertje, met het trainen van de JO9, samen met Sander van Rijnsoever en Raymond Ullers. 

Omdat hij liever niet het team van zijn eigen kind wilde coachen, werd hij Hoofdleider en doet dat nu 

al 5 jaar. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn geweest overigens. “Er zijn soms verschillen van 

inzicht tussen mensen. De mate van ambitie speelt daarbij een rol. En soms ook persoonlijke 

gevoelens omdat het bij ouders niet altijd eenvoudig is om naast het belang van het eigen kind ook 

het belang van het team te zien. Ik vind het zeker belangrijk dat kinderen fanatiek zijn in een 

wedstrijd en willen winnen. Maar het plezier en de mogelijkheid dat álle kinderen zich kunnen 

ontwikkelen binnen HSV en niet alleen de meest getalenteerde, vind ik toch het belangrijkste. Als dat 

hand-in-hand kan gaan door als vereniging te zorgen voor goede voorwaarden, zoals capabele 

trainers en leiders met een positieve insteek, is dat natuurlijk het mooiste. Daar wil ik wel een rol in 

spelen.” 

Eerst deed hij dat als verlengstuk van het jeugdbestuur, inmiddels maakt hij daar ook deel van uit. 

“Maar het liefst doe ik het werk op de achtergrond. Ik zie wat er mist of wat iemand nodig heeft en 

vind het fijn om daar dan voor te zorgen”.  

Verbindende vrijwilligers als Kai zijn superbelangrijk voor HSV. 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 Zomer: Waardevol. Onbetaald. Onbetaalbaar! 

Ellen Popma, augustus 2021  


