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M.H.C. DES 
Door Eendracht Sterk 

 
Kaatsheuvel, 2 juni 2022 
 
Aan: het bestuur van KMHC Waalwijk 
 
 
Geachte voorzitter, beste Bart, 
 
Het Bestuur van DES is op maandag 16 mei onaangenaam verrast door het bericht van Hockeyclub 
Waalwijk dat de samenwerking op de jongenslijn met DES met ingang van het seizoen 2022-2023 
wordt beëindigd. Hockeyclub Waalwijk kiest ervoor om zelfstandig door te gaan met hun 
jongensteams. De argumentatie hiervoor hebben we terug moeten lezen in een brief die jullie met 
jullie leden gedeeld hebben. Het bestuur van DES betreurt jullie besluit en de hierbij gekozen manier 
van communicatie.  
 
Op maandag 23 mei hebben Olaf Koning en jij telefonisch bij één van onze bestuursleden, Karel-Jan 
van Wijlen, aangegeven, dat jullie de wens hebben om te komen tot een nieuwe manier van 
samenwerken. Dit is door jou verwoord in een mail die wij op zaterdag 27 mei hebben ontvangen. 
Daarin stelt Hockeyclub Waalwijk voor om de samenwerking opnieuw vorm te geven, maar dan door 
middel van een volledige fusie in de jongens/herenlijn en het oprichten van een nieuwe vereniging. 
Dit voorstel gaat vele malen verder dan de eerdere vorm van samenwerken die Hockeyclub Waalwijk 
heeft beëindigd. 
 
Het bestuur van DES heeft jullie verzoek de afgelopen dagen besproken met een aantal geledingen 
binnen DES. Onze conclusie is dat er binnen DES geen draagvlak bestaat om met jullie in gesprek te 
gaan over jullie wens om te komen tot een fusie voor de jongens/mannenlijn. Daarnaast is er gelet 
op de argumenten van Hockeyclub Waalwijk om de eerdere samenwerking eenzijdig op te zeggen en 
de manier waarop dat is gebeurd, geen vertrouwen dat de voorgestelde nieuwe manier van 
samenwerken voor beide clubs wel een succes zal worden.  
 
We vinden het jammer dat jullie gekozen hebben om de samenwerking met DES te beëindigen. We 
hadden de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst willen nakomen. We hopen dat beide clubs 
als goede buren zelfstandig en met een goede toekomst verder kunnen gaan. 
 
Bestuur MHC DES 
 
i.o. 

 
 
Anja, Karel-Jan, Menno, Michel, Paul, Theo & Wieteke 
 


