
 

 

“Deze vrijwilligersjob is mij op het lijf geschreven” 
Interview met William Gefferie, vader van dochter Mya, MD4 en zoon Owen F1. 
 
 
William, wat is je relatie met onze club en hockey je zelf ook? 
Ik heb tot mijn 21ste gevoetbald maar heb zelf nooit gehockeyd. Onze dochter vond 
hockey op school erg leuk vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een hockeyclub in de 
buurt voor haar. We wonen in Amsterdam Zuid-Oost dus Abcoude is dichtbij. Bovendien 
sprak de sfeer en het familiegevoel van HVAbcoude ons aan en dus hebben we daarvoor 
gekozen. Daar zijn we nog steeds blij mee, het is een gezellige club en we werden 
meteen opgenomen in de ouderclub rond het team van onze dochter, dat was erg leuk! 
Inmiddels heeft ook zoon Owen voor hockey gekozen hij is zo enthousiast dat hij de 
winterstop maar niks vind…;) 
 
Welke rol heb je op je genomen en wat is de beste omschrijving van wat je doet voor 
onze vereniging? 
Tijdens Let’s roll had ik al wel naar de vacatures gekeken in de verschillende commissies 
maar ik wilde eigenlijk graag iets doen met mijn expertise in mijn vakgebied, ik ben 
document-management-specialist. Toen Nienke Siemons mij benaderde of ik mee wilde 
helpen het documentenbeheer systeem van de club te verbeteren heb ik meteen ja 
gezegd! De informatie en content van het afgelsoten deel van de website willen we 
verbeteren en en we willen kijken wat we er nog meer uit kunnen halen. Als we straks een 
nieuwe website hebben moet alles gewoon kloppen. Dit vind ik echt heel leuk en 
interessant om te doen dus deze vrijwilligersjob is mij op het lijf geschreven! 
 
Wat heeft het je gebracht om als vrijwilliger deze klus op je te nemen? 
Het maakt toch dat je nog meer betrokken raakt bij de club, naast het leuke contact dat 
we al hadden met de andere ouders van de teams van onze kids. Mijn vrouw Marieke 
heeft bijvoorbeeld ook nooit gehockeyd maar is nu spelbegeleider bij de F-jes, zo leer je 
steeds meer mensen kennen dat verruimt je blik en is heel verfrissend. We denken er zelfs 
over om misschien naar Abcoude te verhuizen, we vinden het echt een heel leuk dorp! 
 
Wie wil je graag als volgende vrijwilliger aan het woord? 
Ik heb heel veel respect voor al die vrijwilligers die nog veel meer doen dan ik dus die 
mogen van mij allemaal aan het woord komen maar ik ben wel benieuwd naar Rogier 
Bouman… 
 
 

 


