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Hallo leden van HG&TC, 

Via deze weg wil ik mezelf aan jullie voorstellen. Reden hiervan is dat ik, na overleg met 

Ruben (de voorzitter), vertrouwenspersoon geworden ben van jullie vereniging. 

Mijn naam is Irene Fens, geboren 9 augustus 1952 in Eindhoven. Daar heb ik tot mijn 26ste 

gewoond, maar toen mijn man een baan kreeg in Hoorn zijn wij hier naar toe verhuisd. 

In Eindhoven heb ik gekorfbald bij PSV en uiteraard, toen we gingen verhuizen, heb ik 

meteen gekeken welke korfbalvereniging er in Hoorn was. Zo ben ik bij HKV ADOS terecht 

gekomen. Hier loop ik al 44 jaar rond, eerst als speelster van het eerste team en daarna in 

diverse functies. Op dit moment ben ik bestuurslid van HKV ADOS en daarnaast heb ik de 

functie van vertrouwenspersoon. 

In Hoorn ben ik 25 jaar werkzaam geweest bij de Dienst Psychiatrie van wat nu het 

Dijklander Ziekenhuis heet en daarna heb ik nog 12 jaar bij de GGZ-NHN gewerkt, op beide 

plekken als leidinggevende secretariaat. 

In een telefoongesprek met Ruben kwam aan de orde dat ik vertrouwenspersoon bij HKV 

ADOS ben en daarop kwam de schuchtere vraag van Ruben of ik dat ook voor HG&TC zou 

willen doen. Gezien het feit dat er nogal wat speelt binnen jullie tak van sport voor wat 

betreft grensoverschrijdend gedrag heb ik een paar weken nagedacht of ik deze uitdaging 

aan wilde gaan. Ik heb hierover eerst nog een uitgebreid gesprek met Ruben gehad en 

uiteindelijk heb ik besloten ja te zeggen. 

Uiteraard hoop ik dat jullie zo min mogelijk gebruik hoeven te gaan maken van mij als 

vertrouwenspersoon, maar schroom zeker niet contact met mij op te nemen als je van 

mening bent dat er zaken niet in de haak zijn.  

Mijn e-mailadres is: vertrouwenspersoon@hgtc.nl. 

Mijn telefoonnummer is: 06 51146316. 

Met vriendelijke groeten, 

Irene Fens. 
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