
Beste vrienden van de Always Forward Foundation,

Waarom een Foundation?

Met wat extra geld, ondersteuning en ideeën, draagt de Always Forward Foundation elk voetbaljaar bij aan het 
“familiegevoel” van onze vereniging, waarbij recreatie en prestatie hand-in-hand gaan. De afgelopen seizoenen 
hebben we al mooie dingen kunnen realiseren en ook nu kunnen we weer mooie en ook goede dingen 
realiseren. 

Wat wordt er dit keer gerealiseerd?

De contributie (�50,- per jaar) van 2018-2019 wordt, naast de aanschaf van een nieuw tosti ijzer, 
voor het grootste gedeelte dus besteed aan de medische staf van onze vereniging. We hebben nu, 
naast zes nieuwe kleedkamers, ook een nieuwe en veel grotere ruimte voor onze medische staf. 
De Always Forward Foundation maakt het mogelijk om o.a. een hometrainer en een krachtstation 
aan te schaffen. Hierdoor kunnen meer leden gebruik maken van (nog) betere medische 
verzorging. Overigens is de medische staf er niet alleen voor de selecties: alle leden kunnen hier 
terecht.				
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“Meer dan een club”
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Even voorstellen

Ik ben Hélène van Rooij en moeder van 1 dochter. 
Opgegroeid in Amsterdam, maar ik woon sinds 1999 in Hoorn. 
In het seizoen 2003/2004 ben ik tijdens mijn opleiding 
sportmassage, stage gaan lopen bij Always Forward en ik ben in 
2004/2005 gevraagd of ik het 1e team wilde verzorgen. In de loop 
van de jaren heb ik meerdere opleidingen/modules gehaald, zoals 
bindweefselmassage, medical taping, blessurepreventie, 
sportrevalidatie en Dorn therapie.  
Als stafmedewerker, onder vakkundig begeleiding van 
fysiotherapeute Tineke Diaz, heb ik de nodige ervaring opgedaan en 
na enige jaren heeft zij het aan mij overgedragen. Sindsdien heb ik 
met verschillende masseurs en fysiotherapeuten (in opleiding) 
mogen werken bij Always Forward.  
Nu is het 2019 en zijn we alweer 15 jaar verder. Toch heb ik heb het 
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Medische staf

Ging ik vroeger door m’n enkel, dan adviseerde de huisarts “Been omhoog en twee weken rust”. Bij de 
pupillen en de junioren was er nog geen sprake van een verzorger. Hans Beenker was de geleider en 
tevens verzorger en Hans Schunselaar maakte gebruik van de waterzak van Arie Zijp. Voor de 
wedstrijd kreeg je een snoepje uit het rolletje Rang van de geleider en dat was het eigenlijk wel. 
Bij het eerste elftal was het niet veel anders; tot het eind van de jaren zestig was de trainer vaak 
tevens de verzorger, die gewapend met de befaamde waterzak en spons de door allerlei kwetsuren 
gevelde spelers weer trachtte op te lappen. Rond 1970 kreeg Always Forward 1 een heuse verzorger in 
trainingspak. Dat was de man waarbij ik voor een duppie mijn eerste zoethout kocht: Siem Verberne, 
de drogist op de hoek van de Johannes Poststraat en de Liornestraat. Legendarisch waren de 
massages van Siem voor de wedstrijd, waar altijd een puntzak drop naast de massagetafel lag en Siem 
de spelers tijdens het masseren voorzag van nuttige tactische tips. 
Later kwam Henk Koorn en daarna Humphrey Toorop en begon men te spreken over een medische 
staf.  
Humphrey was de eerste echte fysiotherapeut bij Always Forward en hij kon ‘toveren’ (en kraken) en 
vanaf dat moment waren voor de spelers sport en een goede verzorging, onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Humphrey liet de spelers uitgebreide rek- en strekoefeningen doen voor de wedstrijd en 
was een voorstander van een goede cooling down, maar daar hield lang niet iedereen zich aan na 
afloop van de wedstrijd. Vooral na een verliespartij was de animo voor een goede cooling down, laten 
we zeggen, nogal laag. 
Tineke Diaz was in mijn herinnering de opvolgster van Humphrey en heeft de medische staf verder 
geprofessionaliseerd. Zo af en toe verleent Tineke nog ondersteuning aan Always Forward 1, maar 
dan (soms iets te luidruchtig) vanaf de tribune. 
En na Tineke …….. ? Ik schaam me dood, maar ik zou het niet weten. Dat komt voornamelijk, omdat 
ik de afgelopen jaren geen gebruik heb gemaakt van de medische staf van onze club. Maar toch…. 
Alweer 15 jaar en komend jaar dus voor het 16e seizoen achtereen, is Hélène van Rooij te vinden in 
de EHBO-ruimte of in de dug-out bij wedstrijden van Always Forward 1. Ze zal zichzelf …….
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nog steeds ontzettend naar mijn zin bij Always Forward. Géén denken aan om te gaan stoppen!  
 
Medische staf

Ik werk al een paar seizoenen met een vast 
team van één fysiotherapeut en 
2 masseurs, namelijk: Karin Maarsen 
(sportmasseuse), Jari Koen (fysiotherapeut) en 
Erik van der Oord (sportmasseur) als onze 
back up. Dit seizoen komt Lisa Schot 
(sportmasseuse en bewegingsagoog) ons team 
versterken. 
Daarnaast is Always Forward altijd een goede 
stageplaats voor aankomende sportmasseurs of 
fysiotherapeuten. 

Een nieuwe ruimte

Dit jaar staat ons team voor gróte veranderingen, want wij krijgen een nieuwe ruimte met veel meer 
mogelijkheden om verzorging op maat te kunnen geven!  
Voor de zondag selectie is er al jaren bij trainingen en wedstrijden verzorging aanwezig, worden spelers bij 
blessures behandeld en hersteltrainingen gegeven (indien nodig in overleg en samenwerking met de trainer). 
Afgelopen seizoen werd ook de vrouwenselectie daarbij betrokken.  
Maar niet alleen de selecties kunnen gebruik maken van onze diensten. 
Alle leden van Always Forward, van Kabouter of Mini-pupil tot Veteraan of Walking Football, kunnen bij ons 
aankloppen. Elke dinsdag- en donderdagavond zijn we vanaf 19.00 uur op de club aanwezig voor een 
behandeling, voor advies of voor het maken van een afspraak. 

Always forward Foundation

Door een flinke bijdrage van de Foundation, wordt het nu eindelijk mogelijk gemaakt om ook voor de hele club 
de toegankelijkheid te vergroten. Iedereen kan nu bij ons terecht voor behandeling qua blessures, maar ook 
voor de mogelijke kracht en hersteltrainingen die nodig zijn en een goede rompstabiliteit! 
De romp vormt de basis van het lichaam. De hele dag door draagt de romp krachten over van armen en benen 
naar buiten. Bij iedere sprint, dribbel maar ook bij iedere schietbeweging dient de romp krachtig en stabiel te 
zijn. Zonder een sterke romp zijn veel dagelijkse activiteiten of sporten te belastend. Voldoende rompstabiliteit 
voorkomt klachten als gevolg van overbelasting. Stabiliteitstraining heeft onder andere een bewezen effect op 
veel voorkomende klachten bij voetballers, zoals spier en pees problematiek. Ter preventie van dit soort 
blessures zal de selectie in de voorbereiding beginnen met een 12 weken durend programma onder begeleiding 
van een fysiotherapeut. 

Wij, het medische team van Always Forward, zijn klaar voor het nieuwe seizoen en onze dank is groot!  
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Algemene ledenvergadering

Na het bezoek van de jaarvergadering, ondersteund door de vermakelijke discussieleider Robert 
Jan Knook, zou je zomaar tot de volgende conclusies kunnen komen: 

Voorzitter
Waren er vorig jaar problemen met de geluidsinstallatie, deze ledenvergadering werd verstoord 
door het ontbreken van de traditionele ‘Always Forward voorzittershamer’. Voorzitter Willem 
Jan Kluft liet zich niet uit het lood slaan. Het werd een van zijn betere vergaderingen, met dank 
aan een bankhamer van 400 gram. Goed gereedschap is immers het halve werk! 

Gezonde vereniging 
Onze club is financieel gezond. We hebben geen schulden. Sponsorcontracten zijn verlengd en 
er komen meer inkomsten uit kinderopvang. We zijn niet alleen financieel gezond; ook de 
kantine draagt steeds meer bij aan gezondheid en . . . . we hebben de beste “Koffie van Hoorn” 
uit één, nee twee, nou doe maar drie koffiezetapparaten. 

Grote vereniging
Inmiddels meer dan 1200 leden en dan met het eerste elftal uitkomen in de op een na laagste 
klasse van het amateurvoetbal. Always Forward is gewild, ondanks de resultaten van het 
vlaggenschip. Daar mogen we trots op zijn. Wellicht zelfs een wereldrecord, maar of we hier ook 
volgend seizoen voor in aanmerking komen ….?  “Bang” van niet. 

Emancipatie
Net als in de top van het bedrijfsleden (laat minister Engelshoven het niet horen!), blijft ook 
onze vereniging achter op het gebied van emancipatie. Ondanks veel meisjes- en vrouwenteams, 
zaten er achter de bestuurstafel louter mannen. 

Tevredenheid
Niet alleen het groeiend aantal leden laat zien dat men tevreden is over Always Forward, ook uit 
het onderzoeksrapport van Nienke Mester komt dit naar voren. Een ruime 7,2 scoort de club 
volgens de geënquêteerde leden. Een hoog cijfer, zeker als je bedenkt dat deze enorme 
vereniging voor het grootste deel draait op vrijwilligers en dat (vroegtijdig) selecteren bij een 
voetbalvereniging ook een keerzijde heeft: Veel jonge leden (en hun ouders) zien een droom 
uiteenspatten, omdat zij er gedurende hun lidmaatschap achter komen, dat een toekomst als 
profvoetballer er toch niet in blijkt te zitten.  

Een mooi vooruitzicht
Omdat bestuurstaken worden geherstructureerd, treedt Eric Schipp af als bestuurslid 
kantinezaken. Een mooi vooruitzicht dat Eric zich ook buiten het bestuur blijft inzetten. 
Nog een aftredend bestuurslid: Ron Bakker. Mede dankzij zijn kennis en inzet spelen de 
jeugdselecties op een hoog niveau. Een mooi vooruitzicht dat Ron zich volledig gaat storten op
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de organisatie van het 100-jarig bestaan (2021) van onze club. De jeugd zal dus zeker aan zijn 
en haar trekken komen. 

Nieuwtjes
✴ Bouw van nieuw buitenterras (bouwtekening hangt in de kantine) en invalidentoilet staat in 

de planning. 
✴ De nieuwe kleedkamers en medische ruimte (inclusief de door de Foundation gefinancierde 

inventaris) worden op 24 november geopend, door de wethouder van sport Kholoud Al 
Mobayed. Dit vindt plaats voor aanvang van de wedstrijd Always Forward – Strandvogels. 

✴ De medewerkersavond vindt plaats op 28 februari met als gastspreker Michael van Praag. 

Beleidsplan
Always Forwards heeft momenteel geen actueel beleidsplan en er ontbreken duidelijke 
kernwaarden. De vergadering vroeg zich af wie het nieuwe beleidsplan gaat samenstellen. 
Misschien een goed idee om dat over te laten aan de mannen van de “maandagochtend groep”? 
Namens de “maandagochtend groep” (Elke week weer bezig met klein onderhoud en 
verantwoordelijk voor een opgeruimd complex) werd door Mathieu Entius en Jan Kaag al 
inhoud gegeven aan de kernwaarden ordelijkheid, duurzaamheid en Loyaliteit: 
“Invoering van statiegeld op de sigarettenpeuken onderaan de ijzeren trap”.  
Topper
De ledenvergadering werd afgesloten met de verloting van twee kaartjes voor de topper AZ-
Ajax. 
Een mooie prijs volgens voorzitter Kluft. “Alleen jammer dat we nu niet meer kunnen spreken 
van een topper sinds de rentree van Dick Advocaat. Er vindt dit seizoen nog maar een topper 
plaats en die wordt in Rotterdam gespeeld.” . . . . . . . 

Ledenbord
Meer leden geeft ons de mogelijkheid om nog meer te realiseren. 
Alle leden van de foundation pronken op het ledenbord, aangepast aan het nieuwe 
ledenbestand van de Foundation. Lid worden (�50,- per jaar) kan altijd, ook nu we het aantal 
van honderd bereikt hebben. Stuur een mailtje naar: 
foundation@alwaysforward.nl.  

Tot slot,
Wil je reageren op deze nieuwsbrief, mail je idee of reactie dan door naar foundation@ziggo.nl 
(Ook voor het aanbrengen van nieuwe leden.)  

Bedankt voor je steun en tot ziens op het complex,  

De Always Forward Foundation
 “voor meer dan een club”
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