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Van het bestuur 
 
De zomer is begonnen en dus is dit zo in juni/juli altijd de nieuwsbrief waarin ik terugblik op het afgelopen seizoen en 
vooruitkijk naar het nieuwe seizoen. Het eerste deel is dit jaar heel anders dan andere jaren.  
 
Vanaf medio half maart hebben we elkaar in verenigingsverband natuurlijk al niet meer gezien. En dat is inmiddels al 
een behoorlijke tijd! Uiteraard zijn er de afgelopen periode binnen de verschillende teams initiatieven geweest om 
contact met elkaar te houden. En daar ben ik blij om, want dat zorgt ervoor dat wij binding houden met elkaar.  
 
Verder ben ik ook blij dat we weer bezig kunnen zijn met het nieuwe seizoen. Er heerst nog steeds enige 
onduidelijkheid over of wij 1 september daadwerkelijk weer in de Faberhal kunnen. Dit heeft onder andere te maken 
met ventilatierichtlijnen en andere corona gerelateerde zaken waar een accommodatie aan moet voldoen. Hierover 
zijn we in gesprek met de gemeente, om te kijken wat dit allemaal gaat betekenen. Zodra wij hierover meer kunnen 
communiceren, zullen we dit uiteraard doen.  
 
Verder is het bestuur nog druk met het leggen van de laatste hand aan de teamindeling voor komend seizoen. Naar 
aanleiding van de conceptindeling zijn er nog een paar signalen binnengekomen en wij zijn als bestuur nu met elkaar 
aan het kijken wat we daarin eventueel nog kunnen betekenen.  
 
Wel zou ik graag nog een oproep willen doen aan alle leden om binnen de eigen kennissen- en vriendenkring alle 
volleyballers en volleybalsters die je kent vooral uit te nodigen om bij onze vereniging te komen trainen en spelen. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 
Voor iedereen die de komende weken vakantie heeft, geniet vooral van de vakantie. Op welke wijze je deze ook mag 
gaan invullen! Mocht je thuis blijven in Heerde en zin hebben in een potje beachvolleybal, zoek dan ook vooral de 
contacten binnen je team of net iets breder, binnen de gehele vereniging.  
 
Ik kijk er in ieder geval naar uit om iedereen op woensdag 2 september 2020 weer te zien bij het starttoernooi! 
Met sportieve groet, 
Wilco Nuiten 
Voorzitter Langhenkel/HEC 



   

 

  

 
 
Laatste nieuws - Corona update 
Per 1 juli zijn de beperkingen voor sporten, zowel in de zaal als buiten, voor alle leeftijdsgroepen opgeheven.  
Maar waar moet je na 1 juli nog wel rekening mee houden? Je leest het op de Nevobo site:  
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/06/26/hoe-organiseer-je-per-1-juli-outdoor-volleybal 
 
Het landelijk sportprotocol is tevens te raadplegen via de link:  
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf 
 
Naast bovengenoemde protocollen, heeft ook de gemeente Heerde een sportprotocol.  
Wij zijn hierover met de gemeente Heerde in gesprek, om te kijken wat dit voor onze vereniging gaat betekenen per 
1 september. Als wij hier meer duidelijkheid over hebben, laten we dit uiteraard weten.  
 
Start volleybalseizoen 2020-2021 
Het nieuwe zaalseizoen begint in de eerste week van september 2020. 
 
Onder voorbehoud dat de Faberhal beschikbaar is, starten op maandag 31 augustus de eerste teams weer met hun 
trainingen. 
 Op woensdag 2 september willen wij dan het seizoen volgens traditie om 17.00 uur starten met het 
ouder/kindtoernooi voor onze jeugdleden en vanaf 19.30 uur een start/mixtoernooi voor de overige leden van onze 
vereniging. 
 
Zodra wij van de Gemeente Heerde toestemming hebben gekregen om weer in de Faberhal te mogen trainen, zullen 
wij dit zo spoedig mogelijk aan u laten weten via een Nieuwsbericht. 
 
Teamindelingen 
Op 19 mei jl. zijn de voorlopige teamindelingen bekend gemaakt. Iedereen die vragen en/of bezwaren had tegen 
deze indeling kon dat via de mail kenbaar maken aan het bestuur.  
 
Wij hebben van een aantal leden een reactie ontvangen op de concept teamindeling. Deze reacties zijn we binnen 
het bestuur aan het bespreken. Wij kijken uiteraard of deze reacties invloed hebben op de concept teamindeling en 
waar nodig zullen we de indeling nog aanpassen. 
 
Verder kunnen wij altijd nog enthousiaste trainers & coaches gebruiken, die het leuk vinden om één of meer teams 
te begeleiden. Dus ben je, of ken je, die enthousiaste trainer/coach, meld je dan vooral even aan bij het bestuur. De 
komende weken zullen wij, zoals we dat altijd doen in deze periode, ook extern onverminderd zoeken naar trainers 
en coaches. Wij hopen dan ook begin van het seizoen alle teams een trainer en coach te kunnen bieden. Mocht je 
echter zelf iemand kennen, neem dan vooral ook contact met die persoon op, of breng deze enthousiaste 
trainer/coach in contact met iemand van het bestuur! 



 

  

Jaarkalender – Belangrijke data 
Onderstaande data hebben wij op dit moment in de jaarkalender staan. Of de bijeenkomsten ook fysiek doorgang 
kunnen vinden en eventueel op welke manier en welke locatie weten we nog niet exact. Daarover zullen wij later 
nog informatie verstrekken.  
 

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 Start/mixtoernooi  

Woensdag 14 oktober 2020 20.30 uur Algemene Leden Vergadering 

 
Goed is ook om alvast in de agenda te noteren dat er de volgende avonden geen training is in de Faberhal, omdat wij 
op dat moment de zaal niet ter beschikking hebben. 
 
Maandag 12 oktober 2020 – geen trainingen tot 20:45 uur (Heren 1 kan wel trainen). 
Woensdag 28 oktober 2020 – geen trainingen tot 19:00 uur. 
 
Herhaalde oproep: Penningmeester gezocht! 
 

Wim v.d. Berg neemt 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. 

 
Overzicht 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! 
 
Verbouwing keuken van de kantine 
Door een fout bij de aannemer, kon de aannemer de belofte aan de gemeente om de verbouwing van de keuken 
te realiseren in juni/juli niet nakomen. Voorstel van de gemeente was om de verbouwing vervolgens in december 
te doen, om dit niet middenin het sportseizoen te laten vallen. In overleg met de badminton, de volleybal en 
Stichting Vrienden van de Faberhal is nu echter besloten om de verbouwing door te schuiven naar de zomer van 
2021. Op deze manier hebben wij als verenigingen zo min mogelijk last van de werkzaamheden. 
 
In de tussenliggende tijd zal de gemeente een schoonmaakbedrijf opdracht geven om de keuken een zogenaamde 
dieptereiniging te geven, om zodoende de hygiëne in de keuken iets te verbeteren. 
 
Materialen 
Zijn er materialen stuk of heb je klachten? Meldt dit dan bij Wilco, via bestuur@langhenkelhec.nl, hij is hiervoor 
binnen onze vereniging het aanspreekpunt. 
 
Schoonmaak kleedkamers 
In het laatste overleg met de gemeente Heerde hebben wij lang stilgestaan bij de staat van schoonmaak van de 
kleedkamers. Meerdere keren hebben wij de kleedkamers smerig aangetroffen en hebben we helaas moeten 
constateren dat plukken haar meerdere dagen/weken op de muur bleven zitten. Er blijkt een schoonmaakbedrijf 
periodiek te worden ingeschakeld om de kleedkamers grondig te reinigen. De gemeente heeft toegezegd de 
signalen met het betreffende bedrijf te bespreken. Daarnaast hebben wij de toezegging dat de frequentie van 
schoonmaak omhoog gaat, zodat we ook kunnen sporten in een schone sportlocatie. 
 
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!  
 
 
 
 



 

 

 


