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Van het bestuur 
 
Langzaam kruipen de competities weer richting het einde. Nog 2 maanden en het competitieseizoen 2019/2020 
zit er al weer op. Dat betekent dat wij als bestuur de focus alweer hebben op seizoen 2020/2021 en de 
bijbehorende puzzel van trainers en teamindelingen.  Verder in de nieuwsbrief kun je hier meer informatie over 
vinden. 
 
Wat ik op deze plaats al wel vast wil doen, is een oproep voor (extra) trainers en/of coaches. We willen graag 
ieder team een leuke en gevarieerde volleybaltraining kunnen bieden, met als het enigszins mogelijk is ook een 
trainer. Daarnaast kunnen we allemaal ook aanwijzingen gebruiken van een enthousiaste coach tijdens 
wedstrijden. Uiteraard bieden we vanuit de vereniging ook ondersteuning en de mogelijkheid om bijvoorbeeld 
een opleiding of cursus te volgen als je eventueel interesse hebt om een team te trainen of te coachen.  
Interesse? Meld je dan even via bestuur@langhenkelhec.nl en we gaan met elkaar in gesprek om te kijken hoe en 
wat! 
 
Verder wil ik iedereen vragen om te kijken naar de openstaande functies binnen de vereniging. Ik realiseer me dat 
we veel van alle leden vragen, maar er zijn veel dingen die we zullen moeten (blijven) oppakken. En daarvoor 
hebben we hulp nodig. We houden nu vanuit het bestuur veel ballen in de lucht en we willen graag taken op 
andere plaatsen beleggen, zodat we de (werk)druk bij het bestuur ook binnen de perken kunnen houden. Ander 
positief effect van het verschuiven van functies/taken is dat we veel meer gedaan krijgen, simpelweg omdat we 
veel meer handjes hebben. Dus ook hier zeg ik: Interesse? Meld je dan even via bestuur@langhenkelhec.nl en we 
gaan met elkaar in gesprek om te kijken hoe en wat! 



 

 

Juwelier Meiling 
Heerde 

Vitax Taxibedrijf 
Heerde 

Voor nu veel lees plezier met de rest van de nieuwsbrief en tot snel in de zaal of de kantine! 
 
Met sportieve groet, 
Wilco Nuiten 
Voorzitter Langhenkel/HEC 
 
Jaarkalender – Belangrijke data 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste data de komende periode.  
Zet ze alvast in je agenda! 
 

Maandag   2 maart 2020 20.00 uur Bestuursvergadering 

Maandag  16 maart 2020  19.00 uur Informatiesessie procedure teamindelingen 

Zaterdag  11 april 2020 18.00 uur Slot BBQ 

Vrijdag  17 april 2020 ochtend/middag Koningsspelen 

Maandag 11 mei 2020 19.00 uur Brainstormsessie Toekomstvisie Langhenkel/HEC 

Woensdag  24 juni 2020  Laatste trainingen seizoen 2019-2020 

 

Maandag  31 augustus 2020  Start eerste trainingen seizoen 2020-2021 

Maandag  31 augustus 2020 20.00 uur Scheidsrechterbijeenkomst 

Dinsdag 1 september 2020 19.00 uur Brainstormsessie Toekomstvisie Langhenkel/HEC 

Woensdag 2 september 2020 vanaf 17.00 uur Ouder/Kindtoernooi 

 2 september 2020 vanaf 19.00 uur Starttoernooi  

 
Herhaalde oproep: Penningmeester gezocht! 
Helaas hebben er zich tot op heden nog geen gegadigden gemeld. Daarom willen wij onze oproep nogmaals 
herhalen. Wij hopen dat er leden zijn die zich toch geroepen voelen om ons bestuur te komen versterken. 
 

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. 

 



 

   

Blacklighttoernooi van 28 februari 2020 gaat NIET door 
In de vorige Nieuwsbrief stond in de jaarkalender vermeld dat er op 28 februari een Blacklighttoernooi zou 
plaatsvinden. Echter na overleg met de organiserende jeugdleden, is besloten het toernooi niet door te laten 
gaan.  
 

Terugblik Brainstormsessie - Toekomstvisie Langhenkel HEC 
Nogmaals iedereen hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid en inbreng. Tijdens de afgelopen 
bestuursvergadering hebben wij jullie input besproken.  
 
Wij vinden het belangrijk om met jullie in gesprek te blijven over onze toekomst. Daarom willen wij ieder kwartaal 
een soortgelijke brainstormsessie plannen. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op maandag 11 mei 2020 
om 19.00 uur in de kantine van de Faberhal.  
Graag zien wij jullie daar dan ook! 
 
Overzicht openstaande functies 
Het daadwerkelijke Organogram is nog in bewerking. Daarom hebben we dat nog niet in deze nieuwsbrief 

opgenomen. Wel hebben we alvast een overzicht opgenomen van de openstaande functies. 

Openstaande functies: 

 

Bestuur: 

- Bestuurslid Algemeen (aandachtsgebied : Technische Commissie) 

- Bestuurslid Algemeen (aandachtgebied: PR, Communicatie & Sponsoring) 

- Bestuurslid Algemeen (aandachtsgebied: Recreanten) 

 

Commissies: 

- meerdere leden voor de activiteitencommissie 

- meerdere leden redactie nieuwsbrieven 

- Coördinator Bardiensten 

- Coördinator Scheidsrechters 

- Leden sponsorcommissie 

 



 

 

Op termijn: 

- Bestuurslid Dagelijks Bestuur (aandachtsgebied: Penningmeester) 

- Ledenadministrateur 

Wil je meer weten? Of wil jij hierin iets betekenen of ons helpen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten! 
 
Procedure teamindelingen / informatiesessie 
De procedure met betrekking tot de teamindelingen wordt z.s.m. op onze site gepubliceerd. 
Op maandag 16 maart 2020 vindt er om 19.00 uur een informatiebijeenkomst hierover plaats.  
Iedereen is van harte welkom! 
 
Kantine- Kassa 
Het is niet langer nodig om de kassabonnetjes (die bij het afrekenen uit de kassa komen) te bewaren. Wel willen 
wij iedereen, die met de pin afrekent, vragen om de pinbon hiervan te bewaren in “het witte chineesbakje”. 
 
Verbouwing keuken/kantine gesloten 
De werkzaamheden voor de nieuwe keuken starten met ingang van juni 2020. Zodra de definitieve datum bekend 
is,  laten wij jullie dit weten. 
 
Sponsorovereenkomst met Apotheek Heerde 
Onze vereniging is benaderd om een sponsorovereenkomst voor 4 jaar af te sluiten met Apotheek Heerde voor 
het sponsoren van de verbandkoffer. De apotheek doet dat bij meer verenigingen in Heerde. Ondertekening van 
dit contract staat gepland op 12 maart om 17.30 uur. 
 
Status materialen  
Zijn er materialen stuk of heb je klachten? Meldt dit dan bij Wilco, hij is hiervoor binnen onze vereniging het 
aanspreekpunt. 
 
Slot BBQ op zaterdag 11 april 2020 
Volgens onze traditie vindt er ook dit jaar na de laatste thuiswedstrijden op zaterdag 11 april vanaf 18.00 uur de 
afsluitende BBQ plaats. Noteer de datum alvast in jullie agenda’s! 
De officiële uitnodiging voor deze BBQ ontvangen jullie nog op een later tijdstip. 
 
Vrijwilligers gevraagd: Koningsspelen 17 april 2020 
Wij zijn door Kevin Bosch de combinatiefunctionaris van de Gemeente Heerde benaderd om als 
volleybalvereniging onze medewerking te verlenen aan de Koningsspelen op 17 april 2020. 
Het betreft een ochtend- en middagprogramma bij zowel locatie de Heerd als de Rijnsberg.  
 
Wie komt ons helpen? Je kunt je opgeven via bestuur@langhenkelhec.nl. Alle hulp is welkom!! Ook als je niet de 
hele ochtend/middag kunt, maar misschien een paar uurtjes, horen wij dat graag. 



 

 

 
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 



 

 

 


