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Van het bestuur 

December! Het heerlijk avondje is gekomen en inmiddels alweer voorbij en de kerstdagen staan voor de deur. De 

dagen worden donkerder en het weer grijs en grauw. Dat is altijd het moment om blij te zijn dat we een 

binnensport beoefenen. En voor iedereen wellicht ook een mooi moment om tijdens thuiswedstrijden te blijven 

hangen in de zaal en te kijken bij één van de andere teams. Daarnaast natuurlijk een mooie gelegenheid om 

lekker op de bank te kruipen en wat te lezen. En daarom dit keer een goed gevulde nieuwsbrief met veel 

belangrijke informatie en belangrijke data. Ga er dus gerust even goed voor zitten. 

 

Ik wil graag starten met het vragen van aandacht voor een traditie die we vorig jaar zijn gestart …. het oliebollen 

bakken. Op zaterdag 28 december is het weer zover! Dus zorg dat je erbij bent om samen met alle anderen leden 

van de vereniging afscheid te nemen van 2019.  

 

Veder kan ik melden dat we op 4 december bezoek hebben gehad vanuit Spanje. Sinterklaas en 2 pieten hebben 

de jeugd training gegeven en ook zelf nog even meegedaan. Vanuit meerdere kanten heb ik inmiddels vernomen 

dat de jeugd een erg leuke sinterklaasviering heeft gehad.  



 

 

Juwelier Meiling 
Heerde 

Vitax Taxibedrijf 
Heerde 

Een andere traditie die wat mij betreft bij december hoort is het uitspreken van waardering en dank voor al het 

werk dat in het afgelopen jaar is verzet. Uiteraard ben ik heel trots op alle vrijwilligers die zich in welke vorm dan 

ook hebben ingezet voor de vereniging. Zoals al vaker gezegd, zonder vrijwilligers geen vereniging.   

 

Maar in het bijzonder wil ik dit keer ook graag expliciet mijn dank uitspreken aan Wim van den Berg, Annette 

Bijsterbosch, Marja Liefers en Rikjan Stoffer, mijn mede bestuursleden.  Door het jaar heen verzetten we met 

elkaar veel werk en daar zitten soms ook flinke uitdagingen tussen. Dank voor jullie tijd en inzet en jullie positief 

kritische houding. Ik geniet (meestal) van onze samenwerking en kijk uit naar het komende jaar! 

 

Met sportieve groet, 

Wilco Nuiten 

Voorzitter Langhenkel/HEC 
 

Jaarkalender – Belangrijke data 

Hieronder alvast een overzicht van de belangrijke data van de komende periode.  

Zet ze alvast in je agenda! 

 

Zaterdag 28 december 2019 Oliebollen bakken/eten 

Woensdag 8 januari 2020 Ouder-kindtoernooi 

Woensdag 8 januari 2020 Hutspottoernooi 

Maandag 3 februari 2020 Bestuursvergadering 

 

Penningmeester gezocht! 

Wim v.d. Berg neemt dit seizoen afscheid als Penningmeester van onze vereniging. 

Omdat deze functie te belangrijk is om zonder invulling verder te gaan, roepen wij onze leden en ouders van onze 

jeugdleden op om ons bestuur te komen versterken. 

 

Wie durft de uitdaging aan? Meld je aan als onze nieuwe penningmeester! 

Als je wilt weten wat er van een penningmeester wordt verwacht, neem dan gerust contact met ons op. 
 



 

 

 

Oliebollen en Appelflappen bakken … en natuurlijk opeten 

Graag nodigen wij iedereen uit om op zaterdag 28 december om vanaf 14.00 uur gezellig samen een oliebol en/of 

appelflap te komen eten in onze kantine. Een mooi moment om samen het jaar 2019 af te sluiten. 

 

Ouder-kindtoernooi/Hutspottoernooi 

Op woensdag 8 januari willen wij het nieuwe jaar volgens traditie beginnen met het Ouder-kindtoernooi  en het 

Hutspottoernooi. Iedereen zal via de mail de uitnodiging en nadere informatie hierover nog ontvangen. 

 

Rabo Clubsupport 2019 - Bedankt voor jullie support! 

Zoals jullie in de laatste nieuwsbrief van augustus/september konden lezen, heeft onze vereniging meegedaan 

aan de Rabo Clubsupport. Leden van de Rabobank konden hun stem uitbrengen op hun favoriete club, vereniging 

of stichting en daarmee geld ophalen voor hun bestedingsdoel. 

Marja mocht namens onze vereniging een cheque ter waarde van € 313,40 in ontvangst nemen. 

Namens het bestuur willen wij iedereen die op onze vereniging heeft gestemd, hartelijk bedanken. 

     
Grote Club Actie 2019 

De Grote Club Actie heeft dit jaar voor onze vereniging € 252,- opgebracht. 

Het bestuur bedankt alle lotenverkopers en kopers. Zonder jullie zou dit mooie resultaat niet zijn bereikt.  

Onze jeugdleden Lynn en Nienke hebben de meeste loten verkocht en zullen hiervoor nog een attentie 

ontvangen. 

 

Regiosymposium Nevobo 

Op dinsdag 26 november zijn Wilco en Marja aanwezig geweest op het Regiosymposium van de regio Oost van de 

Nevobo. Dit was een interessante en nuttige avond. Naast dat er weer diverse contacten zijn aangehaald is er ook 

een belangrijk inhoudelijk punt besproken dat op 14 december 2019 ter stemming zal worden gebracht tijdens de 

bondsraad. 



 

 

Dit punt is de inzet van de zogenaamde Superclub aanpak die de bond de komende jaren wil uitrollen. Dit wil 

zeggen dat er regionaal “superclubs” aangewezen gaan worden die vanuit de bond een subsidie zullen ontvangen. 

Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat deze “superclubs” een regionale ondersteunende rol zullen moeten spelen 

voor kleinere verenigingen. Idee is dat de superclubs een “sportprofessional” kunnen inhuren waarbij kleinere 

verenigingen hierbij kunnen aansluiten zonder dat ze volledig zelf verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld inhuur 

van externe sportprofessional.  

 

De subsidie zal voor een deel moeten worden gegenereerd via sponsoring en daarnaast zal de bond dit voor een 

deel doen via de bondscontributie. De bond is dan ook voornemens om de komende 2 jaren een verhoging van € 

2,50 per jaar op de bondscontributie door te voeren. In totaal zal de bondscontributie dan in 2020 een bedrag ad 

€ 15,00 bedragen en in 2021 zal de bondscontributie € 17,50 bedragen. De begroting voor de komende jaren 

behorende bij  deze ontwikkelingen zal ter stemming worden gebracht in de bondsraad van 14 december 2019. 

Onderdeel hiervan is dus ook de verhoging van de bondscontributie. 

 

Vanuit de vereniging juichen wij uiteraard de ondersteuning vanuit de bond en samenwerking met andere 

verenigingen toe. We hebben ons echter wel kritisch uitgelaten bij de bond over de route die de bond nu 

voorstelt d.m.v. de “Superclub-aanpak”.  Gelet op de geografische ligging van onze vereniging en onze ervaringen 

met enkele grote verenigingen uit de omgeving als het aankomt op ondersteuning en samenwerking vragen wij 

ons af of de voordelen van deze aanpak voor onze vereniging in verhouding staan tot de ondersteuning die we 

mogelijk ontvangen. Deze zorgen hebben we ook besproken met diverse bondsraadleden.  We blijven dit item 

uiteraard goed volgen.  

 

Wel vonden we het vanuit het bestuur noodzakelijk om iedereen alvast te informeren over de mogelijke 

verhoging van de bondscontributie. Dit ook gelet op het feit dat Wim van den Berg als penningmeester omtrent 

contributie al e.e.a. heeft besproken op de Algemene Leden Vergadering. 

 

Resumé Algemene Leden Vergadering 

Allereerst iedereen bedankt die bij de Algemene Leden Vergadering aanwezig was. Voor iedereen die niet 

aanwezig was wil ik via deze weg nogmaals benadrukken dat het belangrijk is om op dit moment aanwezig te zijn. 

Dit is namelijk het moment waarop we als bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde (financiële) beleid. 

Daarnaast is dit het moment om met elkaar terug te kijken naar het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar wat 

er nog gaat komen.  

 

Hierbij wil ik in het bijzonder ook een oproep doen aan ouders van jeugdleden. Ook  voor ouders van jeugdleden 

is het belangrijk en wenselijk om op de Algemene Leden Vergadering aanwezig te zijn. Het gaat hier immers ook 

over het beleid dat uw kind aangaat. Alle ouders zijn dan ook bij deze alvast van harte uitgenodigd om de ALV van 



 

 

2020 bij te wonen.  

 

Verder hebben we op de ALV bij heel veel punten stilgestaan. Ik verwijs iedereen dan ook graag naar de 

notulen van de ALV die we bij deze nieuwsbrief toevoegen. Bijzonder aandacht vraag ik nog voor een 

aantal zaken. 

 

*Signalen met betrekking tot defecten (zowel aan materiaal als aan bijvoorbeeld douches) graag altijd per 

mail aan ons doorgeven via bestuur@langhenkelhec.nl. Het liefste met foto’s, zodat we deze direct 

kunnen doorzetten naar de gemeente met het verzoek om zaken op te lossen. Ook overige signalen zijn 

uiteraard welkom! 
 
* Rikjan niet langer voorzitter van de technische commissie. Rikjan heeft te kennen gegeven in ieder geval het 

komende jaar minder tijd beschikbaar te hebben om taken uit te voeren. Rikjan blijft wel bestuurslid, maar zal 

vooral de overige bestuursleden op de achtergrond ondersteunen. Vanuit het bestuur hebben we besloten dat de 

taken met betrekking tot de TC voorlopig door het voltallige bestuur overgenomen zullen worden. Spelen hier 

zaken die nu aandacht vragen, dan graag ook dit via de mail aan ons kenbaar maken via 

bestuur@langhenkelhec.nl .  

 

*Qua aanleg van de beachvolleybalvelden hebben we op de Algemene Ledenvergadering ook al aangegeven dat 

hiervoor nu een projectplan is opgesteld door het bestuur. Daarin heeft de nadruk tot op heden vooral gelegen in 

het vinden van externe funding om te kijken of het financieel haalbaar is om velden te realiseren. Daarin zijn 

belangrijke (oriënterende) gesprekken gevoerd met de Gemeente Heerde, met Langhenkel en het bestuur. 

Daaruit is naar voren gekomen dat we dit financieel gezien zouden kunnen realiseren met een forse bijdrage van 

de Gemeente en Langhenkel. Buiten de financiële haalbaarheid van dit plan zal door het bestuur altijd worden 

getoetst of het realistisch is om daadwerkelijk over te gaan tot aanleg van de velden. Dat zal altijd worden gedaan 

in overleg met de leden. Zeker ook als er een substantiële besteding vanuit de vereniging gedaan zal moeten 

worden. Dat zal nooit eenzijdig door het bestuur worden besloten.  

Zoals ook op de ALV reeds aangegeven, zijn we als bestuur van mening dat de aanleg van beachvelden een impuls 

kan geven aan de vereniging, maar dan zullen bepaalde randvoorwaarden nog wel moeten worden ingevuld. 

Hierbij moet je denken aan het bepalen van de locatie, bepalen hoe om te gaan met afsluiten en tegengaan 

vernieling en hoe om te gaan met het aantrekken van "leden/gebruikers". In dat stadium zitten we nog niet. We 

zullen nu eerst met de Gemeente moeten bepalen waar we mogelijk velden kunnen aanleggen om vervolgens te 

bepalen welke kosten daaraan verbonden zijn. Aansluitend zullen we verder gaan onderzoeken of andere 

factoren ook haalbaar zijn. We gaan er als bestuur dus wel voor om de velden te realiseren, maar mocht 

gaandeweg blijken dat dit niet lukt, dan zullen we zeker de aanleg niet in gang gaan zetten. Niemand heeft iets 

aan dure velden die leeg liggen. 

 



 

 

Toekomstvisie Langhenkel HEC 

Er komt veel op ons als vereniging af. Daarvan hebben we op de Algemene Ledenvergadering al verslag gedaan. 

Maar nog veel belangrijker is dat we graag met leden in gesprek willen om na te denken over de toekomst. Waar 

willen we als vereniging naar toe. Waar staan we in 2025. En hoe pakken we belangrijke thema’s aan waar we de 

komende jaren mee te maken krijgen.  

  

Daarom organiseren we op maandag 13 januari van 19:00 – 20:30 een brainstorm avond. Op deze avond willen 

we met de leden in gesprek om te kijken naar de toekomst en na te denken over verschillende thema’s. De 

thema’s waarmee we aan de slag willen zijn: 

 

- Ledenbehoud en ledenwerving 

- Financieel duurzaam beleid 

- Sportaanbod & lokaal sportakkoord 

- Vrijwilligers vinden, waarderen en behouden. 

- Blijven bestaan, bestuurskracht en samenwerken 

- Betrokkenheid ouders en leden 

- Communicatie 

 

Vraag is om vooraf aan te melden via bestuur@langhenkelhec.nl, zodat we bij grote belangstelling de groep 

eventueel kunnen verdelen over meerdere momenten. 

 
Status Materialen (netten/netspansystemen) 

De afgelopen periode is de staat van de Netten meer dan eens onderwerp van gesprek geweest. Zeer vervelend 

uiteraard dat het moeite kost om dit met de Gemeente Heerde goed geregeld te krijgen.  

 

Inmiddels heeft Wilco samen met de Gemeente en Nijha een inspectie uitgevoerd in de hal. Daaruit is naar voren 

gekomen dat de huidige systemen niet meer voldoen en dat er snel actie noodzakelijk is vanuit de Gemeente en 

Nijha.  

 

Uitkomst van het overleg is dat de Gemeente voornemens is om nieuwe netten aan te schaffen met nieuwe 

spansystemen (in de bestaande palen). Hierbij zullen we teruggaan naar het systeem met de netten en houten 

palen (dit mag weer op ons niveau van de Nevobo) en de oude vertrouwde handspanners. Op die manier kunnen 

we de netten weer beter spannen en zijn de systemen ook minder gevoelig voor defecten. Ook zal direct gekeken 

worden naar de aanschaf van nieuwe antennes en houders (zodat ze weer vast te zetten zijn met klittenband) en 

aanschaf van een paar nieuwe telborden. 

 



 

 

Op dit moment weten we nog geen concrete leverdatum van de nieuwe materialen. Zodra dit bekend is dan 

zullen we dit uiteraard communiceren. 

 

Nieuwe Kassa Kantine 

Vanaf 1 januari zullen we in de kantine de beschikking hebben over een nieuwe kassa. Ondanks dat we denken 

dat het systeem eigenlijk vrij duidelijk is en voor zich spreekt snappen we dat het handig kan zijn om eens te zien 

hoe het systeem werkt. Kijk daarom snel op www.langhenkelhec.nl voor meer informatie. 

 

Tot slot  

Heb je nog opmerkingen, aanvullingen of suggesties voor het bestuur? Mail deze vooral naar 

bestuur@langhenkelhec.nl, of maak ze kenbaar via de ideeënbal. En persoonlijk bij één van de bestuursleden mag 

natuurlijk ook altijd!  

 
Heb je leuke volleybalweetjes van binnen en buiten de vereniging voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten! 
Kopij@Langhenkelhec.nl 
 
  



 

 

 

 
Notulen Algemene Ledenvergadering Volleybalvereniging Langhenkel/HEC  

Datum   : 16 oktober 2019 

Aanvang : 20.30 uur, sluiting 22.00 uur  

Locatie  : Burgemeester Faberhal te Heerde  

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering.  

Fijn dat er een grote opkomst is. Benadrukt wordt dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te kunnen en 

vooruit te kijken naar de komende periode. 

 

2. Vaststelling Agenda & Mededelingen 

Agenda is samen met de uitnodiging rondgestuurd. 

Er zijn geen punten binnengekomen en toegevoegd aan de agenda. 

De agenda is vastgesteld. 

 

Notulen van de ledenvergadering van seizoen 2018-2019 

Notulen van vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 24 oktober 2018 zijn meegezonden met uitnodiging. Zijn 

er naar aanleiding van deze notulen nog vragen/opmerkingen? 

 

Punt 2. Nieuwe kleding.  

Opgemerkt wordt dat de dames nog vol spanning in afwachting zijn van de nieuwe wedstrijdbroekjes. Wanneer 

worden deze geleverd? 

Punt 7. Burgemeester Faberhal en Gemeente -  omgang met materialen. 

Opgemerkt wordt dat de huidige netsystemen een ramp zijn. Wanneer komen de nieuwe 

netten/spansystemen? 

Punt 8. Project Boeien en Binden van Jeugd. 

Opgemerkt wordt dat men hier niets meer over gehoord heeft. Status? 

De voorzitter zal verderop in de vergadering op alle punten terugkomen. 

Notulen zijn vastgesteld. 



 

 

 

3. Terugblik afgelopen seizoen 

De voorzitter geeft een korte terugblik op vorig seizoen. 

Het bestuur is het afgelopen seizoen 10x bij elkaar geweest op de eerste maandag van de maand. Gezien de 

bestuurssamenstelling is men voornamelijk druk geweest met het blussen van brandjes en ad hoc zaken. Het 

bestuur wil graag structuur voor de toekomst. 

Gebeurtenissen afgelopen seizoen: 

* 1 september 2018   Uitreiking nieuwe kleding 

* 28 december 2018   Oliebollen bakken 

* 9 januari 2019    Hutspottoernooi 

* 14 januari, 11 februari, 22 maart 2019 Traject Boeien en Binden van Jeugd 

* 16 februari 2019   Jeugdclinic Coniche 

*  12 april 2019    Koningsspelen 

* 13 april 2019    BBQ slotavond seizoen 2018-2019 

* 25 mei 2019    Jeugduitje Slagharen 

* 22 juni 2019    Schoonmaak kantine 

* 4 september 2019   Starttoernooi / Ouder-kindtoernooi 

* 6-7 september 2019-10-25  Jeugdkamp 

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die deze activiteiten mogelijk hebben gemaakt. 

4. Mededelingen 

 

Herindeling opberghok en staat van de materialen 

Sinds begin dit jaar beschikt onze vereniging over een eigen materiaalhok. 

In de openbare berging aan de rechterzijde staan nog de scheidsrechterstoelen, telborden, palen(wagens), 

tafels/stoelen e.d. 

 



 

 

Op de maandagen traint nu ook HBC (badminton) in de zaal, onze trainers worden verzocht om op de 

maandagen na het opbouwen van de velden, de wagens bij de tweede roldeur te plaatsen. Bij het opruimen 

graag deze palenwagens weer rechts wegzetten. 

Iedereen wordt gevraagd om zuinig met ons eigen materiaal om te gaan en te zorgen dat de spullen netjes 

worden opgeborgen. Er zijn nieuwe ballen aangeschaft en inmiddels verdeeld over de verschillende 

wedstrijdtassen van de teams. 

De huidige staat van de netten/ophangsystemen is erg slecht. Hierover is contact met de Gemeente Heerde. 

Op dit moment is er bij de Gemeente geen budget beschikbaar voor vervanging van deze materialen. Nijha 

voert de jaarlijkse controle van deze materialen uit en heeft eerder bij de Gemeente aangegeven dat alles naar 

behoren werkt. 

In onze laatste mail naar Gemeente zijn er tevens foto’s meegestuurd als bewijs van de slechte staat van de 

netten/spansystemen. Onze vereniging betaalt een forse zaalhuur aan de Gemeente en verwacht dan ook 

over goed werkend materiaal te kunnen beschikken. 

Vanuit de leden komt de opmerking om ter compensatie voor de slechte materialen misschien minder huur aan 

de Gemeente te gaan betalen.  

De voorzitter geeft aan dat de gemeente hier niet gevoelig voor is. In dialoog blijven met de gemeente is dan 

ook de beste optie. 

Binnen het bestuur is besproken om eventueel “als laatste redmiddel” onze eigen netten aan te schaffen. 

Aanschaf van 4 netten zal circa € 2.000 bedragen. 

Vanuit de leden komt de vraag of de club van 100 hierin misschien iets kan betekenen.  

Voorzitter denkt dat dit niet het geval is. Ondanks dat de voorzitter niet verwacht dat de club van 100 leden 

hierin iets willen betekenen, zal dit indien de gemeente niet snel actie onderneemt wel met de leden worden 

besproken. 

Klachten 

Klachten omtrent materialen, douches, kleedkamers e.d. moeten niet in het schrift genoteerd worden, maar via 

een app-bericht naar de voorzitter of per mail naar bestuur@langhenkelhec.nl gestuurd worden.  

Het schrift achter de bar is alleen bedoeld voor zaken met betrekking tot (de voorraad van) de kantine. 

Wijziging portefeuille bestuur 

Binnen het bestuur zal een wijziging plaatsvinden qua aandachtsgebieden.  

Rikjan heeft aangegeven de TC portefeuille neer te leggen. Wel blijft hij als algemeen lid dit jaar nog actief. Het 

bestuur is nog in overleg met Rikjan om te bepalen welke taken hij komend jaar blijft doen. 



 

 

Momenteel is er dus een vacante bestuurslidfunctie met TC portefeuille. 

Goed om hierbij te vermelden dat het maken van de teamindelingen niet meer specifiek bij 1 bestuurslid wordt 

neergelegd, maar dat het voltallige bestuur zal hier verantwoordelijk voor zijn. Tevens zal de communicatie 

over teamindelingen niet meer door 1 persoon gedaan worden. 

Beachvelden 

Om als vereniging meer uitstraling te krijgen en ons bestaan voor de toekomst zeker te stellen, zijn onze 

voorzitter en penningmeester al enige tijd met onze hoofdsponsor Langhenkel en de Gemeente Heerde in 

gesprek over het realiseren van 3 beachvelden. Tevens om daarmee het sportaanbod voor jong & oud te 

kunnen uitbreiden.  

Ook hopen we door middel van actieve samenwerking met andere verenigingen de velden voor meer sporten 

(bijv. beachsoccer en beachtennis) beschikbaar te maken (Vitale Sportvereniging). 

 

De Gemeente en onze hoofdsponsor Langhenkel stellen substantiële bedragen beschikbaar voor realisatie 

van deze beachvelden. Zelf heeft onze vereniging uit het ontwikkelingsfonds ook geld hiervoor beschikbaar. 

De Gemeente denkt met ons mee en er vinden de komende tijd nog veel gesprekken plaats om te kijken of 

een en ander ook daadwerkelijk realiseerbaar is.  

Het komt nu aan op de vereniging, er zullen namelijk “vele handen” nodig zijn. 

Vanuit de leden wordt opgemerkt dat men dit nieuws in de krant heeft moeten lezen, leden hebben hier nooit 

iets over gehoord of zijn hiernaar gevraagd. Wordt dit nog in de volgende jaarvergadering besproken? 

Voorzitter geeft aan dat er op dit moment een projectplan is opgesteld en dat er tussentijdse communicatie zal 

plaatsvinden via de nieuwsbrieven. Eventueel te nemen beslissingen, zoals het goedkeuren van een uitgave 

uit het ontwikkelingsfonds zullen altijd via de Algemene Ledenvergadering gaan. 

Vanuit de leden wordt de zorg uitgesproken dat wij als vereniging steeds kleiner worden en er daardoor steeds 

vaker een beroep op de nog bestaande leden gedaan wordt. Het is maar de vraag of realisatie van 

beachvelden dan haalbaar is.  

Voorzitter geeft aan deze zorgen te begrijpen en onderschrijft dat bij iedere stap in het proces de toets gedaan 

zal worden of realisatie en gebruik haalbaar is. 

Kleding 

Wij zijn nog steeds volop bezig met het uitleveren van de nieuwe kleding. 

In overleg met onze hoofdsponsor Langhenkel zal de huidige kledinglijn vervangen gaan worden naar een 

andere kleurstelling. Het blijft wel dezelfde kledinglijn, alleen wordt wat nu lichtblauw van kleur is, straks 

okergeel. Dit zijn de kleuren van het nieuwe logo van Langhenkel. 



 

 

Vervanging van de kleding zal gefaseerd en op kosten van Langhenkel gaan plaatsvinden. 

Waarschijnlijk zal worden gestart met de vervanging van de tenues van dames 1 en heren 1. 

Het contact met Muta (leverancier van onze nieuwe kleding) loopt momenteel stroef.  

Onze accountmanager en contactpersoon bij Muta is niet meer werkzaam bij Muta. Bij navraag naar de status 

van onze bestelling wedstrijdbroekjes, bleek deze bestelling niet te zijn gedaan. Vervolgens, na opnieuw 

broekjes te hebben besteld, bleek een foutief merk broekjes te zijn geleverd. Nu zijn de broekjes wederom 

opnieuw besteld, met de belofte door Muta dat deze binnen 2 weken geleverd worden. Zijn ze niet op tijd 

geleverd, dan wordt de overeenkomst door ons ontbonden. 

Opgemerkt wordt door een lid dat de huidige trainingsbroeken nog steeds uitscheuren. Is het misschien 

mogelijk dat er voor een andere stof bij de nieuwe kledinglijn gekozen wordt?  

Wellicht is dit mogelijk, maar benadrukt wordt dat iedereen die een manco heeft met betrekking tot de kleding 

dit zo snel mogelijk bij de voorzitter meldt. 

Nog niet iedereen heeft het kledingreglement ingeleverd. 

Verzoek aan iedereen, die dit nog niet heeft ingevuld/ingeleverd, dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.  

 

Wedstrijdwijzigingen & horizontaal meespelen 

Het verzetten van wedstrijden kan alleen plaatsvinden als er een goede reden voor is. 

Tevens dient bij het aanvragen van een wedstrijdwijziging, alle gevraagde gegevens bij de wedstrijdsecretaris 

aangeleverd te worden. Op onze site langhenkelhec.nl/wedstrijd-protocol staat een overzicht welke gegevens 

onze wedstrijdsecretaris nodig heeft om een wedstrijd te verzetten. Anders is het niet mogelijk om te verzetten.  

 

Horizontaal meespelen 

Met ingang van dit seizoen is er een nieuwe omschrijving van de invalregels en ook zijn de regels omtrent het 

horizontaal meespelen aangepast. 

 

Horizontaal meespelen is het meespelen met een team op hetzelfde niveau/klasse als het team waarin je bent 

ingedeeld. Hierbij maakt het niet uit welke teamnummers de betreffende teams hebben. Horizontaal 

meespelen wordt niet gezien als invallen en je kunt je daar dus ook niet mee vast spelen in een ander team. 

Per wedstrijd mogen er maximaal 3 spelers via het horizontaal meespelen meedoen, de overige spelers 

moeten reglementaire spelers zijn of invallers uit een lager team. De horizontale meespelers mogen bij elke 

wedstrijd andere spelers zijn. 

De controle hierop vindt achteraf plaats door de Nevobo, net als de speelgerechtigdheid van spelers. Let hier 

dus goed op! 

 

Arbitrage - week v.d. scheidsrechter 

Van 5 t/m 13 oktober was de “week van de scheidsrechter”. 

Dit jaar is er geen kaartje gestuurd naar de scheidsrechters. Maar de voorzitter wil van de gelegenheid gebruik 

maken en alle scheidsrechters bedanken voor hun inzet en het feit dat zij het mogelijk maken om wedstrijden 



 

 

te spelen!  

Daarnaast roept hij iedereen op om scheidsrechters met respect te behandelen en beslissingen te accepteren. 

 

Oproep: er worden nog scheidsrechters gezocht voor: 

- maandag 28 oktober om 19.30 uur bekerwedstrijd Dames 1   

- maandag 4 november om 20.45 uur bekerwedstrijd Heren 1 (2
e
 scheidsrechter). 

 

AVG 

Groot deel van de toestemmingsverklaringen zijn ondertekend retour ontvangen. 

Voor de leden die dit nog niet hebben gedaan, verzoek om deze alsnog zo snel mogelijk in te vullen en in te 

leveren. 

 

Sociaal Veilig sportklimaat  

Groot deel van de trainers en het bestuur zijn inmiddels in het bezit van een VOG (“Verklaring Omtrent 

Gedrag”).  

 

Contactgegevens 

Verzoek aan alle leden om te zorgen dat het juiste emailadres bij onze ledenadministratie (hilin@live.nl) 

bekend is! Dit bevordert een betere communicatie. 

 

Rabo Clubsupport  (voormalig Rabobank Clubkas campagne)  

Alle leden, die lid zijn van de Rabobank, kunnen 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete verenigingen. 

Maximaal 2 stemmen per vereniging. Heeft u nog geen stem uitgebracht voor Rabo Clubsupport? Dat kan nog 

tot en met 17 oktober. Stem vooral nog voor onze vereniging! 

Onze vereniging heeft als bestedingsdoel om voor 1 mei 2020 een drietal beachvolleybalvelden aan te leggen 

bij de Burgemeester Faberhal. 

 

Grote Club Actie 

Oproep aan alle leden om nog loten te kopen bij onze jeugdleden voor de Grote Clubactie. 

 

Boeien en binden.  

Er zijn in totaal 3 inspiratiebijeenkomsten geweest. Met veel enthousiasme is er een idee tot stand gekomen en 

uitgewerkt. Het idee was dat 3 jeugdleden een activiteit voor de jeugd zouden organiseren, waarbij 2 

bestuursleden ondersteuning zouden bieden.  

Helaas is in de afstemming tussen jeugd en bestuur dit idee blijven liggen, als gevolg van tijd en prioriteit en is 

er geen verdere actie ondernomen. 

De betreffende bestuursleden geven aan momenteel hier ook geen tijd voor te hebben.   

Als er vrijwilligers zijn die zich hiervoor beschikbaar willen stellen, graag! 

Opgemerkt wordt door een betrokken lid dat de jeugdcommissie tijdens de bijeenkomsten al heeft aangegeven 

hieraan medewerking te willen verlenen. De voorzitter spreekt zijn waardering uit. 

 

 



 

 

5. Toekomst Langhenkel/HEC 

Benadrukt wordt dat wij nog steeds een levendige vereniging zijn, maar dat er wel steeds meer druk komt te 

liggen op een zeer select gezelschap vrijwilligers. 

Iedereen is tegenwoordig druk en er wordt veel van iedereen verwacht, maar ondanks dat, is het belangrijk dat 

we de taken met veel mensen oppakken. Vele handen maken tenslotte licht werk. 

 

Op dit moment ligt er veel druk op het bestuur.  

Het bestuur is, met het portefeuillevrij maken van Rikjan, hard op zoek naar mensen die het bestuur willen 

ondersteunen. Dat kan op 2 manieren: 

1) toetreden tot het bestuur 

2) instappen in één of meer commissies of taken van het bestuur overnemen. 

 

Belangrijk is dat we met elkaar in gesprek blijven. Veel zaken worden onderling besproken waarbij vaak 

onvrede wordt geuit over het bestuur. Opvallend vaak worden dergelijke signalen echter niet rechtstreeks met 

het bestuur besproken. Dat maakt het voor het bestuur zeer lastig om iets met signalen te doen. Uiteraard 

heeft het bestuur de taak en verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. De leden 

hebben hierin echter ook een taak en een verplichting. Oproep van de voorzitter is dan ook vooral om met het 

bestuur te praten in plaats van over het bestuur. Eventuele klachten, complimenten en suggesties zijn van 

harte welkom. 

 

Gelukkig heeft onze vereniging een goede sponsor, waar we ook een goede connectie mee hebben. 

 

6. Kantine Burgemeester Faberhal 

Op 31 december 2019 loopt de huidige overeenkomst tussen de Stichting Vrienden van de Faberhal en de 

Gemeente en dus ook de overeenkomst tussen de Stichting Vrienden van de Faberhal en onze vereniging af. 

Op vrijdag 18 oktober 2019 is er overleg met de Gemeente om te kijken wat de plannen zijn na 1 januari 2020. 

Onze intentie is om door te gaan op de huidige wijze. 

Vraag vanuit de leden: is het rendabel om de inkoop van de drank zelf te gaan doen? De voorzitter merkt op 

dat wij het beste uit zijn met de huidige situatie. 

Het openen en afsluiten van de kantine komt momenteel op slechts 3 personen neer. Om tot een betere en 

werkbare oplossing te komen, zal er zal een sleutelkast komen, waarin de sleutels v.d. kantine komen te 

hangen. Tevens gaan wij in overleg met de Gemeente/Stichting over de mogelijkheden met betrekking tot het 

afsluiten. 

7. Burgemeester Faberhal & Gemeente 

Er loopt onder leiding van een adviesbureau een onderzoek naar de privatisering van de Faberhal, daarbij 

wordt gekeken of het mogelijk is om de hal onder te brengen bij de Exploitatiestichting van de Heerd. Ook met 

stichting Vrienden van de Faberhal (hoofdgebruikers van de hal) is hierover meerdere keren gesproken. Wij 



 

 

wachten met belangstelling het rapport af van de betreffende personen.  

Voor ons als vereniging heeft dit normaal gesproken geen negatieve gevolgen, omdat wij hoogstens van doen 

krijgen met een andere contractuele partij. 

Vanuit de leden wordt de vraag gesteld of er nog wel wordt schoongemaakt? De douches/kleedkamers zijn erg 

vies.  

Er loopt een schoonmaakcontract tussen de gemeente en een schoonmaakbedrijf. Vanuit de vereniging blijven 

we aangeven dat we ontevreden zijn over de mate van schoonmaak. Verwachting is echter dat hierin niet 

direct iets gaat veranderen ook omdat we te maken hebben met verschillende (incidentele) gebruikers. 

8. Financieel jaarverslag boekjaar 2018-2019 

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. 

Bedoeling was dat Johan Gerards de jaarrekening zou presenteren gezien de werkzaamheden die hij hiervoor 

heeft verricht. 

Johan is echter door het overlijden van een familielid vanavond verhinderd. Omdat Johan stopt met z’n 

werkzaamheden als administrateur van onze vereniging, is inmiddels een opvolger gevonden in de heer G.W. 

Stoffer. 

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag.  

Het saldo van het kledingfonds is door de uitgave van de nieuwe kleding minder geworden. 

Een bedrag van € 2.950 euro is toegevoegd aan het Ontwikkelfonds. 

Jeugd heeft meer geld uitgegeven dan begroot, maar hierbij wordt opgemerkt dat er nog een creditnota moet 

komen voor het kamp en dat de kosten van het kamp van september 2019 eigenlijk bij het seizoen 2019-2020 

horen. De creditnota kon nog niet verwerkt worden. 

Het vergoedingenbeleid/contributiebeleid is aangepast. Trainers worden niet meer vrijgesteld van contributie. 

Alles is gelijkgetrokken, met uitzondering van de trainers van buitenaf. 

De teamgelden van de jaarcontributie zijn met 10 euro verhoogd en de overige contributie is met 2,4% 

verhoogd. 

De penningmeester benadrukt dat mocht onze hoofdsponsor wegvallen, onze financiële situatie niet gezond is. 

Dit houdt in dat met ingang van volgend seizoen de contributie verhoogd zal worden. 

“Ontvangen opbrengsten kantine” = de vergoeding van de Gemeente Heerde voor het beheren van de kantine. 

 

9. Kascontrole en decharge van het bestuur  

De voorzitter geeft het woord aan de kascontrolecommissie.   



 

 

 

Volgens de kascontrolecommissie zag alles er netjes en goed uit. De commissie is akkoord gegaan en heeft 

getekend. Er wordt decharge verleend aan het bestuur. 

 

10. Verkiezing Kascontrolecommissie 

G. Blankvoort verlaat de kascontrolecommissie. L. de Jong en R. Schakelaar vormen de kascontrolecommissie 

en als reserve treedt G. van Huffelen toe. 

 

11. Begroting boekjaar 2019-2020 

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester 

De contributie is met de verhoging van de bondscontributie nu ongeveer gelijkgetrokken. 

Er is € 1.000 opgenomen voor de aanschaf van een net en met het € 1.162 positief resultaat, komt er ca. € 

2.000 beschikbaar om de nieuwe netten aan te schaffen. 

De jeugdledensubsidie die wij van de Gemeente ontvangen is minder, dit komt omdat wij minder jeugdleden 

hebben. 

De zaalhuur wordt volgend seizoen weer duurder. 

Vanuit de leden komt de vraag of wij voor andere locaties minder zaalhuur hoeven te betalen?  

Dat klopt. Onze voorzitter geeft aan dat het echter onze voorkeur heeft om op 1 locatie te blijven 

trainen/spelen. 

12. Leden in het zonnetje 

Ook dit jaar mogen er weer meerdere leden in het zonnetje gezet worden. 

Helaas zijn echter alle leden verhinderd. 

Dit jaar wordt er i.p.v. één vrijwilliger van het jaar en de aanmoedigingsprijs, 3 vrijwilligers van het jaar 

uitroepen, te weten: 

Hans Koopman, als scheidsrechter.  

Hans is zelf gestopt met spelen, maar vorig seizoen toch altijd bereid geweest om voornamelijk H2 te fluiten.  

 

Roelof Speckmann, als scheidsrechter.  

Roelof staat meerdere zaterdagen op de bok  en recent zelfs twee wedstrijden achter elkaar.  

 

Ruud Mulder, als barmedewerker.   

Ruud heeft vorig seizoen meerdere keren bijgesprongen op de zaterdagen omdat de barbezetting niet rond te 



 

 

krijgen was. 

Bijzondere aandacht wordt er gegeven aan: Johan Gerards 

Het bestuur maakt Johan “Lid van Verdienste”, voor zijn jarenlange werkzaamheden in de administratie voor 

de vereniging. 

 

Allen ontvangen het boeket bloemen en bijbehorende attentie op een later tijdstip. 

13. Bestuurssamenstelling 

Volgens het  Rooster van Aftreden – Bestuur “Langhenkel/HEC”, meegestuurd met de uitnodiging, is Wim v.d. 

Berg aftredend en herkiesbaar voor de periode van 1 jaar.  

Er hebben zich geen tegenkandidaten gesteld. 

Voorzitter vraagt iedereen door handopsteking aan te geven of men akkoord is. Iedereen is akkoord, waarna 

luid applaus. 

14. Rondvraag 

Trainer D3 

Momenteel is er nog sprake van een noodoplossing. Gevraagd wordt of er al een definitieve oplossing is? Dit is 

niet het geval. 

Loek stelt zich beschikbaar om op roulatiebasis D3 te trainen. Hij zal dit met Gerrit afstemmen. 

Vanuit D3 wordt gevraagd of er evt. ook een coach beschikbaar is voor de wedstrijden?  

En of er misschien een andere oplossing mogelijk is met betrekking tot het trainerschap van D3?  

Bijv. een verdeling van de huidige trainers over de teams die geen trainer hebben.  

Rikjan merkt op dat dit voor hem (als trainer van D1 en H1) niet gaat werken. 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid. 

 
 



 

 

 


