
 

 

 
 

 

Vijf vragen aan…   
 

Publicatiedatum:  19-O5-2O21 

 

Leen van den Hooff, voorzitter CKV Excelsior 
 

In deze vierde editie van Delfts Verenigingsnieuws stellen wij ‘Vijf vragen aan …’ Leen van den Hooff.  

 

Hoe ben je bij CKV Excelsior terechtgekomen en hoe ben je daar voorzitter geworden? W at maakt deze 

functie en vereniging zo leuk? 

Ik loop als sinds 1976 rond bij Excelsior omdat mijn vrouw daar destijds korfbalde. Zelf heb ik altijd gevoetbald bij PGS in 

Den Haag. Toen ben ik bij Excelsior gaan korfballen en later ben ik hier ook training gaan geven. In 1980 werd mij 

gevraagd om de nieuwe penningmeester te worden. Dat heb ik zeven jaar gedaan en uiteindelijk ben ik in 1990 

voorzitter geworden.  

 

Dat is eigenlijk zo gegroeid, ik ben heel betrokken bij de club en wil dat het allemaal goed gaat. Ook vind ik het belangrijk 

om je talenten te ontwikkelen; onderzoeken waar je goed in bent en daar wat mee doen. Ik heb het geluk gehad dat ik 

de mogelijkheid kreeg om dit op te pakken. Ik ben dol op het opzetten van nieuwe projecten om de verenging te 

verbeteren. En bovenal vind het belangrijk om alles voor iedereen goed te regelen, ik wil dat de vereniging voor iedereen 

een fijne plek is en dat is alle operationele zaken goed geregeld zijn. Op dit moment heb ik ook de tijd om Excelsior te 

ondersteunen. Ook mijn kinderen helpen al geruime tijd bij de vereniging in diverse commissies en ook binnen het 

bestuur, dat is ze met de paplepel ingegoten.  

 

Excelsior voelt als familie, we delen hier lief en leed met elkaar. Persoonlijk contact en een vriendelijke sfeer is typerend 

voor Excelsior. Genieten en gezelligheid staat bij Excelsior hoog in het vaandel. 

 

W aar ben je als voorzitter het meest trots op? En hoe is dat ontstaan?  

Op de vereniging zelf; dat we een gezonde vereniging hebben die we al 101 jaar zo organiseren. Zo bieden we op alle 

niveaus sport aan, is niemand belangrijker dan een ander en staan we open voor iedereen.   

 

Dit is zo ontstaan door iedereen te accepteren. Alle leden en vrijwilligers zijn bekend met deze cultuur en handelen hier 

ook naar. De sfeer is hier erg goed, iedereen is welkom.  

 

Zelf probeer ik hier ook aan bij te dragen door bijvoorbeeld mijn gezicht te laten zien in alle geledingen van de 

vereniging. Zo bracht ik bijvoorbeeld koffie langs voor de trainers tijdens de koude buitentrainingen dit jaar.  

 

Vanuit CKV Excelsior en de stichting Sportpark Biesland hebben jullie je ook al ingezet voor maatschappelijke 

aspecten zoals het rookvrije sportpark, een wandelgroep en het beschikbaar stellen van jullie accommodatie 

voor scholen. Hoe hebben jullie dat aangepakt en hoe bevalt dit?  

Ons sportpark is rookvrij sinds 2019. Als eerste stap werd het roken langs de lijn niet meer toegestaan, daarna was het 

ook niet meer mogelijk om op het terras te roken. We vinden het als sportpark belangrijk om kinderen en volwassenen 

niet mee te laten roken, we zetten ons juist in voor de gezondheid van al onze sporters en vrijwilligers.  

 

Deze beslissing werd goed begrepen en opgevolgd door alle leden van de verenigingen binnen het sportpark, de 

vrijwilligers en bezoekers. We zijn nu trots dat we een gezond sportpark zijn!  
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Ook hebben we ons sportpark overdag goed bezet. Zo zijn er verschillende scholen die bij ons sporten met gymlessen of 

sportdagen, deze hebben we voornamelijk geregeld via contacten binnen onze vereniging. We springen als vereniging 

graag in op kansen, en scholen op onze velden laten sporten is er daar een van.  

 

Daarnaast hebben we binnen de vereniging een wandelgroep. Na de wandeling is het altijd een gezellig samenzijn in de 

kantine, onder het genot ven een kop koffie en een drankje. In de periode dat we met onze trainingen en wedstrijden in 

de zaal actief zijn, schuif ik daar in die periode ook regelmatig bij aan, om zo het contact bij deze groep niet te verliezen. 

Dat praatje zorgt voor een stukje binding met de club.  

 

Om al deze bezoekende partijen altijd goed te kunnen ontvangen, hebben we gelukkig een goede parkbeheerder. Dat 

zorgt er ook voor dat het mogelijk is om externe partijen aan onze vereniging te verbinden.  

 

Zijn er ook uitdagingen waar je tegenaan loopt? En hoe speel je daarop in?  

Het is natuurlijk elke keer weer een uitdaging om de sponsorcontracten te laten verlengen. een goed contact gedurende 

het jaar met onze sponsoren vinden wij dan ook heel belangrijk. Ook in deze tijd zijn alle contracten verlengd. Daar zijn 

we natuurlijk erg blij mee, en zeker in deze tijd is dat ook een teken van betrokkenheid. Zo sturen we bijvoorbeeld elk 

jaar met kerst een kaartje en brengen we jaarlijks persoonlijk een flesje wijn langs.  

 

Op ons sportpark Biesland werken we verder goed samen. Als de één ergens tegenaan loopt, zoals bijvoorbeeld een 

veldtekort, dan proberen we dat met z’n allen gezamenlijk op te lossen. Door deze samenwerking creëren we een fijne 

sfeer een goed gebruik van het sportpark.  

 

Hoe ziet jullie vereniging er over tien jaar uit? W at zijn op de langere termijn ontwikkelingen waar jullie 

binnen de vereniging mee aan de slag willen gaan? 

We willen ook dan nog steeds een florerende vereniging zijn die op elk niveau sport aanbiedt. Het streven daarbij is wel 

om met alle selectieteams op een hoger niveau dan nu te spelen. De jeugd is hierbij erg belangrijk. Het streven is om ook 

hier aan te sluiten bij de hoogste klasse, zodat er een natuurlijke doorstroming vanuit de jeugd ontstaat om onze eigen 

teams aan te vullen en naar een hoger niveau te brengen,  

 

We verdelen onze focus altijd over meerdere thema’s van onze vereniging, we willen niet dat alle focus naar één thema 

uitgaat. Zo willen we een complete vereniging blijven en vrijwilligers niet overbelasten.  

 

Tot slot; je doet dit niet alleen, maar met alle vrijwilligers binnen de vereniging. 

 

 

 

 

 

 


