
 

 

Alles wat je wil weten 

over  

 

 

 

Hockeyvereniging Xenios Amsterdam 

 



 2 

Voorwoord 

Beste lezer, 
 
Voor je ligt een boekje over onze hockeyvereniging. Misschien ben je een nieuw lid, 
een ouder van een jeugdlid, of een donateur die op zoek is naar wat informatie. 
Wie je ook bent, we heten je graag van harte welkom bij Xenios. We hopen dat je 
een leuke tijd hebt bij ons, of dat nu kort is of voor lange tijd, misschien wel je hele 
leven! Want Xenios is zo’n vereniging, waar velen jong zijn gestart en soms al een 
25-, 40- of 50-jarig jubileum hebben gevierd. 
 
Tegelijkertijd is het ook een club waar jonge senioren instromen, studenten of 
trimhockeyers. Vaak voor het plezier wat het hockeyspelletje met zich meebrengt, 
maar ook voor prestatiehockey waarvoor er volop mogelijkheden zijn. Zowel bij de 
prestatie- als recreatiehockey activiteiten, zoals trainingen en wedstrijden als bij 
feesten en kampen, is Xenios alles heel goed georganiseerd.  
 
De organisatie van Xenios bestaat uit ruim 60 vrijwilligers die binnen de diverse 
commissies zich inzetten voor alle leden. Het bestuur stuurt al deze commissies aan 
en samen hebben zij maar één doel: iedereen die op Xenios komt een aangename 
tijd bezorgen. Voor spelers, voor trainers en coaches, voor scheidsrechters, voor 
toeschouwers en alle andere gasten. Gastvrijheid staat hoog in ons vaandel, om het 
maar eens ouderwets te zeggen.  
 
Namens het bestuur wens ik je veel plezier, vandaag, morgen en in de toekomst en 
dat je er maar veel mooie herinneringen aan mag overhouden. 
 
Titia Frijlink, voorzitter 
 
Xenios, dat zijn jij en ik samen! 
 
 
 
Heb je belangstelling voor het vrijwilligerswerk binnen Xenios, mail dan naar 
vrijwilligers@xenios.nl  
  

mailto:vrijwilligers@xenios.nl
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Welkom 

Hierbij vind je alle basis en belangrijke informatie over Xenios. Graag verwijzen wij je 
ook naar de website, daar staat van alles over bijvoorbeeld trainingsdata, 
evenementenkalender en alle contactpersonen binnen Xenios. Daarnaast raden we 
aan om de Xenios-app te downloaden zodat je alle relevante informatie gemakkelijk 
op je smartphone kunt bekijken. De Xenios-app is te downloaden in de app store of 
in Google Play. 
 
Leuk om te weten! 
  

De Amsterdamse hockeyclub SBHC Xenios is de voortzetting van twee 
hockeyverenigingen: AMHC Sarto en HC Badhoevedorp. SBHC staat dan ook voor 
Sarto Badhoevedorp Hockey Combinatie. Gezien de band met het verleden wordt als 
oprichtingsdatum van onze vereniging uitgegaan van 6 juni 1959. 
  

De naam Xenios is een van de vele bijnamen van de Griekse oppergod Zeus, die hij 
draagt als beschermer van alle vreemdelingen die zijn heilige land met een bezoek 
vereren en die hij het recht van de gastvrijheid aanbiedt. Wie de wetten van de 
gastvrijheid echter schendt kan er op rekenen door Zeus Xenios zwaar bestraft te 
worden.  
  

De vereniging is gelegen langs de ringvaart in Amsterdam, sportpark Sloten–West. 
Naast het waterveld, semi-waterveld, een zand-ingestrooide kunstgrasveld en een 
kunstgras trainingsveldje, beschikken we natuurlijk over een gezellig clubhuis. 
  

Zowel door de selectieteams als door de overige competitiespelers wordt in een 
sportieve en amicale sfeer de hockeysport bedreven, waarbij we de ambitie hebben 
om onze selectieteams op een hoger niveau in de competitie te laten meespelen. 
Iedere dag zijn selectie-, jeugd- of senioren teams danwel de trimhockeyers aan het 
trainen, wat de vereniging tot een dynamisch en bruisend geheel maakt.  
  

Xenios telt ongeveer 1.200 leden en een grote groep vrijwilligers die zich met veel 
betrokkenheid en plezier inzet voor de vereniging. Dat sportieve inzet en gezelligheid 
goed samen blijken te gaan, blijkt uit het grote aantal sociale activiteiten dat door 
het hele seizoen en daarbuiten plaatsvindt. Feesten voor junioren en senioren, 
familietoernooi, jeugdkampen: het gebeurt allemaal op Xenios. 
 
Ons motto is: 
 
Xenios, dat zijn jij en ik samen 
Elkaar respecteren 
Neem verantwoordelijkheid, ook voor de materialen 
Iedereen is welkom op Xenios 
Opruimen doen we allemaal 
Sportief gedrag is vanzelfsprekend 

 
 
  

 

http://www.xenios.nl/site/default.asp#http://www.xenios.nl/site/default.asp
https://itunes.apple.com/nl/app/sbhc-xenios/id931846413?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa_is.xenios&hl=nl
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Contactadressen 
Bezoekadres:   Ringvaartdijk 21, 1066 DE  Amsterdam   
Postadres:    Postbus 9515, 1006 GA Amsterdam  
Telefoon clubhuis:  020-6155862   
Secretaris:   info@xenios.nl  
Website:    www.xenios.nl  
Social media:   Xenios is te vinden op Facebook, Twitter en Instagram 
 

  

mailto:info@xenios.nl
http://www.xenios.nl/
https://www.facebook.com/Hockeyclub-Xenios-566410926729916/?ref=ts&fref=ts#https://www.facebook.com/Hockeyclub-Xenios-566410926729916/?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/search?q=xenios&src=typd#https://twitter.com/search?q=xenios&src=typd
https://www.instagram.com/xeniosamsterdam/
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Algemeen 

Tenue  

Het Xenios verenigingstenue bestaat uit:  
- een lichtblauw shirt met grijze baan,  
- een grijze rok of herenshort, 
- lichtblauwe kousen  
allen met het Xenios embleem.  
 
Dit tenue is verkrijgbaar bij Sport 2000 Haverhals, Sloterweg 165, 1171 CM 
Badhoevedorp, 020-6594705. Nieuwe seniorenleden krijgen een gratis shirt en 
nieuwe studentenleden een geheel tenue. Alle Xenios leden krijgen bij Sport 2000 

Haverhals op hockeybenodigdheden 10% korting. 

Gedragscode 

Om het clubkarakter te bewaken en aan te sluiten bij de Sportiviteit & Respect 
campagne van de KNHB 'Het begint bij jou' zijn gedragsregels opgesteld door 
de Commissie Sportiviteit & Respect. De regels zijn opgenomen in een gedragscode 
die de waarden uitdraagt waar Xenios op en om het hockeyveld voor staat. De 
gedragscode geldt voor spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, ouders, 
toeschouwers en alle andere personen die een rol bij Xenios vervullen. 
 
Het bestuur beveelt daarom iedereen die bij Xenios betrokken is aan de code te 
lezen, dat kun je dan via deze link. 

Clubregels  

Gezien de omvang van de vereniging is het noodzakelijk gebleken om een aantal 
afspraken op papier te zetten. Deze zijn bedoeld om onze leden duidelijkheid te 
verschaffen over wat van iedereen wordt verwacht en hoe we op een goede manier 
met elkaar en met de bezittingen van de vereniging moeten omgaan. Met deze 
afspraken willen we richting geven aan een plezierig en veilig sociaal klimaat, orde en 
netheid op en rond de vereniging, alsmede respect voor onze medemens.  

Op onze hockeyvelden zijn veel mensen, sporters, vrijwilligers en toeschouwers te 
vinden. Rekening houden met elkaar, respect voor de medemens, een juist gebruik 
van de aanwezige voorzieningen op ons sportcomplex, ook als gast bij een andere 
hockeyclub, zorgen ervoor dat iedereen met plezier op het hockeyveld is. Het 
gebeurt helaas dat tijdens de wedstrijd, de training en buiten het veld een gedrag en 
houding wordt waargenomen waarbij sportiviteit en respect ver te zoeken zijn. Dit 
geldt niet alleen voor onze leden, maar ook voor onze bezoekers.  
 
Zowel op het veld als binnen het clubhuis ben je niet alleen en wij verwachten als 
vereniging een respectvolle en sportieve houding ten opzichte van de hockeysport, 
het sportcomplex en elkaar. 
  

http://www.knhb.nl/clubs/verenigings-+ondersteuning/sportiviteit+respect/DU24520_Sportiviteit+Respect+Het+begint+bij+jou.aspx?utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief+15+oktober+2015&utm_content=info+het+begint+bij+jou&utm_source=Nieuwsbrief
http://www.knhb.nl/clubs/verenigings-+ondersteuning/sportiviteit+respect/DU24520_Sportiviteit+Respect+Het+begint+bij+jou.aspx?utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief+15+oktober+2015&utm_content=info+het+begint+bij+jou&utm_source=Nieuwsbrief
mailto:Senr@xenios.nl
http://www.xenios.nl/files/nieuws/Xenios%20S&R%20code%281%29.pdf
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Richtlijnen sluiten niet aan op iedere situatie die zich kan voordoen, maar ze geven 
wel de sfeer binnen de vereniging aan. Wij rekenen op de medewerking van alle 
leden om deze richtlijnen na te leven. Bedenk hierbij steeds: “Goed voorbeeld doet 
goed volgen”. Wij verwachten dat de leden van Xenios zich gedragen conform deze 
afspraken. 
 

Verzekeringen 

Xenios heeft via de KNHB een collectieve ongevallenverzekering voor alle leden. Deze 
verzekering dekt o.a. de kosten voor geneeskundige behandeling (tot een bepaald 
maximumbedrag) van lichamelijk letsel, opgelopen tijdens de wedstrijden en 
trainingen, voor zover dit niet door een eigen verzekering wordt vergoed. De 
vereniging is niet verzekerd voor ongevallen tijdens het vervoer van/naar de te 

bezoeken verenigingen.  

Vrijwilligers 

Samen maken we de club. Dat hebben we, als familieclub bij uitstek, altijd al gedaan 
en zullen we in de toekomst ook blijven doen! Net als bij vele andere hockeyclubs in 
Nederland is ook ons ledenbestand (met name bij de jeugd) de laatste jaren enorm 
gegroeid. Aan de ene kant betekent dat: meer leden waarvoor gezorgd, geregeld en 
georganiseerd moet worden, aan de andere kant zijn er ook meer (ouders van) leden 
die kunnen zorgen, regelen en organiseren. 

We gaan ervanuit dat er heel veel (ouders van) leden zijn die zich als vrijwilliger voor 
de club willen inzetten, mits zij maar klussen mogen doen die ze leuk vinden en die 
geschikt zijn. Hoe meer vrijwilligers hoe beter Xenios georganiseerd is. Uiteindelijk is 
Xenios een vrijwilligersvereniging die draait op de vrijwillige bijdrage van velen. 

Als nieuw lid kan op het aanmeldingsformulier aangegeven worden op welk gebied er 
eventueel belangstelling is om binnen de club actief te zijn of een bijdrage aan te 
leveren. Op deze manier hopen wij een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden 
van de leden. Ook later kan natuurlijk gemeld worden of men beschikbaar is voor 
een functie/taak binnen de vereniging. Op de website staat onder het kopje 

vacatures (bij club) een overzichtje.   

Ben je geïnteresseerd? Mail onze coördinatoren via vrijwilligers@xenios.nl  

Wat verwachten we van senioren? 

Het lidmaatschap bij Xenios brengt ook aantal verplichtingen met zich mee. Van 
volwassen leden verwachten we dat ze hun scheidsrechterskaart halen. Ieder team 
zal voor of na de eigen wedstrijd in principe de wedstrijd van een ander Xenios team 
moeten fluiten. Voor ouders van jeugdleden is een scheidsrechterskaart halen niet 
verplicht, maar wel erg leuk. Zo kunnen de ouders namelijk actief betrokken zijn van 

het spel van hun kinderen. 

  

  

mailto:vrijwilligers@xenios.nl
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Wat verwachten we van ouders bij de jongste jeugd? 

Bij de jeugdteams worden de ouders ingeroosterd voor enkele rijdiensten voor de 

uitwedstrijden en wedstrijdtafeldienst. Daarnaast verwachten we voor iedere 

wedstrijd dat het team een wedstrijdbegeleider levert. Dit is niet de ouderbegeleider, 

maar iedere week een andere ouder. De taak van de wedstrijdbegeleider is in het 

kort:    

 Plezier (hoe houden we het leuk en plezierig voor iedereen).  

 Veiligheid (wat doen we om blessures en pijn te voorkomen): 
 Leerzaamheid (we zoeken ook een manier om vooruitgang te boeken): 

 

Klik hier voor een uitgebreide toelichting. 

 

  

http://xenios.nl/files/nieuws/Xenios%20-%208DEF%20-%20Teambegeleiding%202016-2017.pdf
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Op en rond de velden 
 
Velden 

Zonder een goed veld zijn we nergens, daarom is het in goede conditie houden van 
de kunstgrasvelden in ieders belang. Graag: 

 alleen betreden met schoon schoeisel zonder hakken;  
 niet betreden door over de hekken te klimmen;  
 niet roken op de velden en hier zeker geen peuken op gooien; geen kauwgom op de 

velden achter laten;  
 geen glaswerk, flessen, bekertjes enz. meenemen naar de velden;  
 blikjes, papier en overige verpakkingen deponeren in de hiervoor bestemde 

afvalbakken;  
 dug-outs verzorgd achterlaten (geen lege flesjes e.d. laten slingeren). 

 

Materialen 

Berg na de training alle gebruikte materialen netjes op. Doelen herplaatsen en 
oefendoelen terugzetten (in de uitsparingen) aan de zijkant van het veld. 

 

 
Parkeren van (brom)fietsen en auto’s 

Er is flink uitgebreid de afgelopen jaren 
desondanks is het vooral tijdens de wedstrijden erg 
druk. Kom vandaar zoveel mogelijk op de fiets of 
de scooter, deze dien je te stallen in de 
fietsenstalling. Auto's kun je in de parkeerhavens 
buiten het complex parkeren, is het vol dan zijn er 
nog parkeerplaatsen bij de Molen van Sloten.  
  
  

Bar en clubhuis 
De bar en het clubhuis zijn heel belangrijk voor Xenios. Daar kan je na de wedstrijd 
even op adem komen, de toeschouwers koffie of iets anders halen en daar vinden 
alle festiviteiten plaats.  
 
Ieder lid kan een Xenios Clubcard aanvragen, waarmee je in het clubhuis van Xenios 
kan betalen. Dit geeft extra voordeel, omdat je een extra tegoed van 10% krijgt bij 
opwaarderen. Rekenvoorbeeld: Als je 10 euro op de pas zet, krijg je 11 euro om te 
besteden in het clubhuis van Xenios. Oftewel een korting van 10%. Pinnen en 
contant betalen kan ook, maar dan krijg je dit voordeel niet. Hoe het exact werkt 
vind je via deze link. Er is ook een app beschikbaar om je clubcard op te laden en je 
saldo te checken. Download deze KNIP-app in de app store of Google Play. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.xenios.nl/site/default.asp?m=3&option=2502&stcname=club_clubcard#http://www.xenios.nl/site/default.asp?m=3&option=2502&stcname=club_clubcard%20
https://itunes.apple.com/nl/app/knip/id1034721738?l=en&mt=8&utm_campaign=2b1d7f7d7e-De_KNIP_app_staat_live_2_9_2017&utm_medium=email&utm_source=Le%20Credit%20Sportif%20mailinglijst&utm_term=0_06d29fbd48-2b1d7f7d7e-76287033
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lecreditsportif.knip&utm_source=Le+Credit+Sportif+mailinglijst&utm_campaign=2b1d7f7d7e-De_KNIP_app_staat_live_2_9_2017&utm_medium=email&utm_term=0_06d29fbd48-2b1d7f7d7e-76287033
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Zoals overal schenken wij ook aan personen onder de 18 jaar geen alcoholische 
dranken. Op zaterdagen wordt vóór 16.00 uur geen alcohol geschonken. Binnenkort 
zullen er nieuwe regels komen t.a.v. roken op Xenios. Hou de site in de gaten.  
 
We streven ernaar het clubhuis en de veldaccommodatie schoon te houden, net zoals 

u dat thuis ook doet. Deponeer dopjes, plastic flesjes en bekers in de afvalbakken op 

het complex en in het clubhuis en breng lege flesjes, glazen, elftalbladen e.d. terug 

naar de bar in het clubhuis. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het 

bestuur aanplakbiljetten, mededelingen, versierselen e.d. in het clubhuis op te 

hangen. 

Vanaf maart 2017 starten we met een verplichte opruimdienst. Dit betekent dat ieder 
team dat de laatste wedstrijd van de dag speelt de opruim verplichting heeft. Dit 
team loopt een rondje langs het veld en de dug-outs en ruimt de rommel op, brengt 
de hoekvlaggen naar het materiaalhok, en doet de verlichting uit. 
 
Dit alles kost het hele team maximaal vijf minuten en zorgt ervoor dat onze club 
netjes en heel blijft. 
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Alles over het lidmaatschap 
 
Lidmaatschap en opzegging 
Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Ingevolge artikel 10, lid 2 van 
de statuten kan opzegging of verandering van lidmaatschap slechts schriftelijk (bij 
voorkeur per email) geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met een 
uiterste opzegdatum van 30 april. Na deze datum worden de abonnementen weer 
verlengd en zijn contributiegelden verschuldigd. 
 
Opzeggingen dienen schriftelijk per email: ledenadministratie@xenios.nl of 
per brief: Xenios, Postbus 7, 1170 AA Badhoevedorp ingediend te worden.  
  
Er wordt altijd een bevestiging gestuurd. Dit is tevens het bewijs van opzeggen. 
Geen bevestiging ontvangen, betekent dus dat er niet is opgezegd. 
 
Leden die opzeggen en bij aanvang van het daaropvolgende seizoen weer lid worden 
betalen € 50,- administratiekosten.  
 
Selectieteams beginnen doorgaans rond 15 augustus met de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. Degenen die een vakantie plannen in de tweede helft van augustus, 
lopen het risico de selectie mis te lopen. Bij selectiehockey komt veel meer bij kijken 
dan een regulier team, de komende jaren zullen we daar meer informatie over 
geven.  
 
Contributie 
Bij een lidmaatschap hoort contributie. Alle informatie over de contributie is te vinden 

via deze link. Elk lid betaalt in principe in twee termijnen. 1e termijn in augustus, 2e 

termijn in september. Het is ook mogelijk (tegen betaling van € 5,-) om over vijf 

termijnen te betalen. Dit kan worden aangevraagd via contributie@xenios.nl.  

  

Lidmaatschapsgegevens 
 
Een goede administratie van alle leden en vrijwilligers is belangrijk voor een heldere 
communicatie met iedereen die bij Xenios betrokken is.  
Het is nodig dat updates zo snel mogelijk aan onze administratie worden 
doorgegeven. Verhuizingen, maar ook wijzigingen in e-mailadressen of 
telefoonnummers worden verwerkt in het centrale ledenadministratiesysteem LISA. 
Stuur bij wijzigingen een mail aan: ledenadministratie@xenios.nl. 
 
Alle leden krijgen hun inloggegevens van LISA opgestuurd per mail nadat de 
aanmelding goedgekeurd is door de vereniging. In LISA is ook nog allerlei andere 
informatie te vinden zoals rijdiensten en trainingstijden. 
 

 

 

mailto:ledenadministratie@xenios.nl
http://www.xenios.nl/site/default.asp?m=7&option=2502&stcname=lidmaatschap_contributie#http://www.xenios.nl/site/default.asp?m=7&option=2502&stcname=lidmaatschap_contributie
mailto:contributie@xenios.nl
mailto:ledenadministratie@xenios.nl

