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Van harte welkom bij Xenios, de leukste hockeyvereniging van Amsterdam! 

Sportiviteit en gezelligheid gaan hand in hand bij Xenios, een club waar 

iedereen zich thuis voelt. Van de prestatiesporter tot de betrokken ouder langs 

de kant; van de recreatiehockeyer tot de scheidsrechter die wedstrijden in 

goede banen leidt.  

Geschiedenis
Xenios heeft een rijke historie die teruggaat tot 1959 toen de Amsterdamse 

Mixed Hockey Club Sarto werd opgericht. Met de fusie tussen Sarto en 

Hockeyvereniging Badhoevedorp in 1986 was SBHC (Sarto Badhoevedorp 

Hockey Combinatie) Xenios een feit. 

 

Accommodatie
Xenios is in de afgelopen jaren sterk gegroeid en telt circa 1.200 leden. Hierom 

is de club in 2020 verhuisd naar een groot, nieuw complex op Sportpark Sloten. 

Ons nieuwe onderkomen beschikt over vijf prachtige watervelden. Momenteel 

wordt hard gewerkt aan een prachtig, multifunctioneel clubhuis. Xenios heeft 

de ruimte en is klaar voor de toekomst! 

Bezoekadres:   Sloterweg 1045, 1066 CD Amsterdam  

   (informatie over parkeren staat op xenios.nl)

Postadres:   Postbus 9625, 1006 GC Amsterdam  

E-mail:   info@xenios.nl



Communicatie
Xenios houdt de leden graag zo goed mogelijk op de hoogte van nieuws en 

ontwikkelingen rondom de club. In deze brochure vind je basisinformatie over 

Xenios. Actuele informatie is te vinden op de website. Wil je meer weten? Kijk 

dan op xenios.nl en/of in de Xenios-app. Met de Xenios-app hebben leden alle 

informatie snel en praktisch bij de hand. De Xenios-nieuwsbrief Xpress verschijnt 

meerdere malen per jaar. Daarnaast is Xenios te vinden op Facebook, Twitter 

en Instagram. Volg ons via social media en laat je informeren en inspireren!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers
De inzet van (ouders van) leden en andere vrijwilligers is essentieel voor het 

functioneren van onze club. Een grote groep vrijwilligers zet zich enthousiast in 

voor de vereniging. Vanuit diverse commissies worden beleid en activiteiten 

geïnitieerd, gecoördineerd en aangestuurd. Het hele jaar door worden 

activiteiten georganiseerd, zoals feesten, jeugdkampen en het familietoernooi. 

Er is dus altijd wat te doen. Wil je wat betekenen voor Xenios? Je bent van 

harte welkom! Aanmelden kan ook via secretaris@xenios.nl. Op de website is 

een overzicht te vinden van vacatures. 



Het tenue 
Het Xenios-tenue is van het sportmerk Osaka en bestaat 

uit een lichtblauw shirt met een grijze baan, een grijze rok 

of broek en lichtblauwe sokken. Het tenue is verkrijgbaar 

bij Sport 2000 Haverhals, Sloterweg 165 in Badhoevedorp. 

Leden van Xenios krijgen er 10% korting op alle 

hockeybenodigdheden.

Sportiviteit en respect
Xenios wil een plezierige en veilige, sociale omgeving 

bieden aan iedereen die zich op en rond de club bevindt. 

Dat betekent een respectvolle en sportieve houding ten 

opzichte van de hockeysport, het sportcomplex en elkaar. 

Dit geldt uiteraard ook als Xenios te gast is bij een andere 

hockeyclub.

Xenios staat voor 
Xenios, dat zijn jij en ik samen 

Elkaar respecteren 

Neem verantwoordelijkheid, ook voor de materialen 

Iedereen is welkom op Xenios 

Opruimen doen we allemaal 

Sportief gedrag is vanzelfsprekend

Xenios heeft zich aangesloten bij de campagne Sportiviteit & Respect 

van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB). De Xenios-

commissie Sportiviteit & Respect heeft op basis van deze campagne 

een gedragscode opgesteld, die geldt voor spelers, trainers, 

coaches, scheidsrechters, ouders, toeschouwers en alle andere 

personen die een rol vervullen bij Xenios. De code is te vinden op 

xenios.nl.



Bar en clubhuis 
In ons gezellige clubhuis worden geen alcoholische dranken aangeboden aan 

personen onder de 18 jaar. Op zaterdagen wordt vóór 16.00 uur überhaupt 

geen alcohol geschonken. In het clubhuis kan alleen digitaal (met bankpas 

en/of Knip-app) worden betaald. Afrekenen kan ook met de Bartegoedkaart. 

Deze kan worden aangeschaft bij de kassa. De Bartegoedkaart kost € 7,50 

en is op te laden. Bij elke oplaadbeurt krijg je 5% bonustegoed. Op het 

sportcomplex van Xenios geldt een rookverbod.  

Iedereen helpt om het clubhuis en de veldaccommodatie schoon en in goede 

conditie te houden. Gebruikte glazen worden teruggebracht naar de bar en 

afval verdwijnt in de prullenbak. Het veld wordt alleen betreden met schoon 

schoeisel (zonder hakken) en de dug-outs worden verzorgd achterlaten. 

Gebruikte materialen worden na de training netjes opgeruimd. 

 

Fluiten
Iedere wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter. Op de wedstrijden 

van de hoogste teams na, worden wedstrijden gefloten door vrijwilligers 

van de club. Fluiten is een teamverantwoordelijkheid. Het team geeft vorm 

aan de wedstrijdbegeleiding en arbitrage. Volwassen leden, ouders van 

jeugdleden en jeugdleden vanaf de B-elftallen wordt dringend verzocht een 

scheidsrechterscursus te volgen om zo wedstrijden te kunnen fluiten. Xenios 

verwacht dat tenminste één ouder per kind een scheidsrechterskaart heeft. 

Meer informatie vind je op xenios.nl. 

 

Rij- en wedstrijdtafeldienst
Bij de jeugdteams worden ouders ingeroosterd voor rijdiensten voor de 

uitwedstrijden. De ouderbegeleider draagt zorg voor de roosters. Daarnaast is 

er de wedstrijdtafeldienst, onder meer om de velden voor de jongste jeugd uit 

te zetten, de tegenstanders te verwelkomen en de spelers het juiste speelveld 

te wijzen. De (ouders van de) jongste jeugdteams worden hiervoor een aantal 

keer per seizoen en per team ingeroosterd. 



Lidmaatschap 

Het lidmaatschap van Xenios wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging 

kan uitsluitend gebeuren door het hiervoor bedoelde formulier op xenios.nl  in te 

vullen. Je vindt het formulier onder Mijn Xenios.

 

De uiterste opzegdatum is 30 april van het lopende seizoen. Het nieuwe 

seizoen begint doorgaans medio augustus. Bij te late opzegging worden de 

abonnementen verlengd en zijn contributiegelden voor het volgende seizoen 

verschuldigd. Na opzegging volgt een bevestiging. 

 

Contributie 
Alle informatie over de contributie is te vinden via deze link. Betaling vindt plaats in 

twee termijnen (in augustus en september). Via contributie@xenios.nl kan worden 

verzocht om betaling in vijf termijnen. 

 

Xenios-app
De Xenios-app voor smartphones is een onmisbare tool voor ouders, spelers, 

trainers, coaches en managers. De app is door leden te downloaden en bevat 

onder meer:

• het laatste clubnieuws

• wedstrijddetails, trainingen, scheidsrechters en aanwezigheid

• takenlijsten zoals rijdiensten

• pushberichten voor clubnieuws

• wedstrijdschema

• trainingsschema



Lidmaatschapsgegevens 
Voor een goed functionerende administratie en Xenios-app is het essentieel 

dat updates zo snel mogelijk worden doorgegeven aan onze administratie. 

Wijzigingen van e-mail- en huisadresgegevens en telefoonnummers worden 

verwerkt in het centrale ledenadministratiesysteem van Xenios. Het wijzigen 

van contactgegevens vindt plaats  via het hiervoor bedoelde formulier op 

xenios.nl onder Mijn Xenios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekeringen 
Xenios heeft via de KNHB een collectieve ongevallenverzekering voor alle 

leden. Deze verzekering dekt onder andere de kosten voor geneeskundige 

behandeling (tot een bepaald maximumbedrag) van lichamelijk letsel, 

opgelopen tijdens de wedstrijden en trainingen, voor zover dit niet door 

een eigen verzekering wordt vergoed. De vereniging is niet verzekerd voor 

ongevallen tijdens het vervoer van/naar te bezoeken verenigingen.

Xenios wenst je veel hockeyplezier!  

 

Heb je vragen? Kijk in de Xenios-app of op de website. Natuurlijk kun je ook 

altijd een van de vrijwilligers aanschieten. 


