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Van het bestuur 
 
Seizoen 2020 – 2021 is gestart. De trainingen lopen weer en de competitie is weer in gang gezet. De aanloop naar 
het seizoen, de eerste trainingen en de eerste wedstrijden zullen voor iedereen anders zijn dan wat we de 
afgelopen jaren gewend zijn. Aan de ene kant is het prettig dat we weer bezig kunnen zijn met onze hobby en dat 
wij elkaar, weliswaar met beperkingen, weer kunnen ontmoeten. Aan de andere kant kan ik me ook goed 
voorstellen dat er veel mensen zijn die zich zorgen maken. Zeker als je kijkt naar de recente ontwikkelingen waar 
wij het hebben over aantallen besmettingen met Corona.  
 
Vanuit het bestuur hebben wij geregeld contact met de Nevobo. Contact waarin we input leveren over zaken 
waar wij als vereniging tegen aan lopen. Dit kunnen hele praktische zaken zijn, zoals bijvoorbeeld beschikbaarheid 
van informatie. Daarnaast uiten wij hier als vereniging voortdurend onze zorgen waar het gaat om het spelen van 
de competitie en de druk die spelen met de huidige richtlijnen legt op de vereniging en de vrijwilligers.  
 
Verder hebben we doorlopend contact met de andere gebruikers van de Faberhal en met de gemeente om de 
situatie in de Faberhal te bespreken. De situatie met de openstaande nooddeuren is verre van ideaal, zeker met 
het oog op de naderende winter. Op dit moment zijn wij druk met de gemeente in overleg om te kijken wat de 
gemeente op korte termijn kan en wil realiseren. Daarnaast inventariseren wij doorlopend welke alternatieven er 
zijn in de vorm van uitwijklocaties. Daarin lopen we echter wel tegen het feit aan dat veel binnensportlocaties niet 
voldoen aan de gestelde richtlijnen en dat de locaties die wel voldoen veelal vol zitten. Een uitwijkmogelijkheid is 
dus ook niet direct beschikbaar.  
 



   

 

  

Binnen het bestuur merken wij al langer dat er grote druk ligt op de bestuursleden om alles wat voor de 
vereniging gedaan moet worden ook daadwerkelijk gedaan te krijgen. Nu met alle extra zaken die rondom Corona 
spelen merken wij dat het takenpakket voor het bestuur eigenlijk niet meer te behappen is. Daarom vraag ik 
expliciet aandacht voor het overzicht met openstaande functies/taken. Het zou ons als bestuur enorm helpen als 
wij bepaalde taken kunnen beleggen bij andere mensen. 
 
Tot slot wil ik iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank nog wijzen op de Rabobank Clubkas Campagne. 
Zoals gebruikelijk doen we ook dit jaar weer mee! Dus breng snel je stem uit op onze vereniging! Voor iedere 
stem die onze vereniging ontvangt krijgen wij een mooie bijdrage. 
 
Met sportieve groet, 
Wilco Nuiten 
Voorzitter Langhenkel/HEC 
 

Laatste nieuws - Corona update 

Uit de persconferentie van het kabinet van maandagavond 28 september blijkt dat er vanaf dinsdagavond 29 
september 18.00 uur aanvullende maatregelen gelden om het coronavirus te bestrijden. De maatregelen gelden 
voor ten minste drie weken. Er kan gewoon gevolleybald worden.  
Trainingen en wedstrijden kunnen doorgang vinden, maar met enkele aanpassingen.  
 
Hieronder de maatregelen die van toepassing zijn op de training en het spelen van wedstrijden. 

 Vanaf 29 september 18.00 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt 
zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden. 

 Vanaf 29 september 18.00 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht. 
 
Meer informatie hierover is terug te vinden in dit nieuwsbericht. 
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/09/29/volleybal-gaat-door-maar-zonder-publiek 
 
 Deze maatregelen zullen ook worden doorgevoerd in het Protocol Indoor Volleybal. Dit protocol en de 
veelgestelde vragen worden geregeld geüpdatet op de site van de Nevobo. 
https://www.nevobo.nl/cms/download/6931/Protocol%20indoor%20volleybal%20per%207%20oktober%202020.
pdf 
 

Aanwezigheidsregistratie bij binnenkomst van de Faberhal 
Bij binnenkomst via de scholiereningang ligt er op de tafel een schrift waarin jij je naam en telefoonnummer kunt 
noteren. 
 
Tevens ligt op deze tafel ook een A4tje CHECK-IN bezoekersregistratie met daarop een QR code.  
Je kunt deze code met uw foto app of met een evt. gratis te downloaden QR code app scannen. Vervolgens kun jij 
je eenvoudig, na het beantwoorden van een aantal vragen, aanmelden. Een volgende keer dat je bij binnenkomst 
de QRL code scant, hoef je alleen nog maar akkoord te geven.  
Deze manier van registreren heeft onze voorkeur. 
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Uitstel Algemene Leden Vergadering 
De Algemene Ledenvergadering van onze vereniging staat gepland op woensdag 14 oktober a.s. 
Het bestuur heeft naar aanleiding van de persconferentie van maandagavond 28 september besloten om deze 
vergadering uit te stellen tot woensdag 23 december 2020. 
 
Door de verscherpte maatregelen met betrekking tot de groepsgrootte van max. 30 personen, waarbij de 1,5 
meter onderlinge afstand gewaarborgd moet worden, is het niet haalbaar om iedereen van onze vereniging de 
mogelijkheid te bieden bij deze ledenvergadering fysiek aanwezig te zijn. Mocht dit ook op 23 december nog niet 
mogelijk zijn, dan zal de ALV digitaal gehouden worden. 
 
 
Teamindelingen 
De teamindeling bij de dameslijn is gewijzigd ten opzichte van de teamindeling zoals die in de Nieuwsbrief van 23 
augustus jl. is gepubliceerd. De bezettingsproblemen bij Dames 1 en Dames 3 waren onderling niet op te lossen. 
Daarom is na gezamenlijk overleg met alle teamleden besloten om van 3 naar 2 damesteams te gaan. Dames 3 is 
vervolgens teruggetrokken uit de competitie.  
De 2 overgebleven damesteams, komen beiden uit in de 2e klasse. Het nieuwe dames 2 zal elke wedstrijd het 
nieuwe dames 1 voorzien van voldoende speelsters. 
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Jaarkalender – Belangrijke data 
Voor deze maand staat de Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 oktober 2020 in de jaarkalender. Deze 
vergadering wordt verplaatst naar woensdag 23 december 2020.  
 
Noteer alvast in jullie agenda dat er op de volgende data 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! 
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 binnenkort afscheid als Penningmeester van onze vereniging. 
 
De functie van penningmeester is een belangrijke rol binnen het bestuur. Om doelstellingen te 
realiseren, voor een goed bestuur en voor de continuïteit van de vereniging. Het is dan ook van 
groot belang dat deze vacature ingevuld gaat worden! 
 
Wij roepen onze leden en ouders van onze jeugdleden op om ons bestuur te komen versterken. 
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 
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Op korte 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! 
 
Kantine 
Onze kantine was reeds gesloten. Met de gemeente en de gebruikers werd gekeken naar mogelijke openstelling. 
Dit is echter tot nader orde weer stilgelegd in verband met de tijdens de persconferentie van maandag 28 
september jl. aangekondigde maatregel omtrent het sluiten van de sportkantines voor in ieder geval 3 weken.  
 
 
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. 
 

Kleding 
Heb je nieuwe kleding nodig, is de huidige kleding stuk of ben je kleding kwijt? Meld dit bij het bestuur! Ook als je 
een andere maat kleding nodig hebt, kun je dit aangeven. 
Graag e.e.a. voor 20 oktober a.s. aan ons doorgeven! 
 
 
Oproep instaptoets scheidsrechter (spelregelbewijs) 
Binnen onze vereniging streven wij er naar dat ieder competitiespelendlid van een seniorenteam als 
scheidsrechter ingezet kan worden. Hiervoor dien je wel in het bezit te zijn van een spelregelbewijs. 
Dit bewijs kun je eenvoudig halen via www.volleybalmasterz.nl. 
Op deze site kun je spelregels oefenen en deze in begrijpelijke taal bestuderen. Wanneer je de eindtoets met 
succes afrond, ben je gekwalificeerd en binnen een dag geregistreerd om wedstrijden in de 3e klasse en lager te 
fluiten. 
 
Op onze site https://www.langhenkelhec.nl/cursus vind jij hierover ook informatie. 
 
Nb. Als je een wedstrijd fluit, zonder in het bezit te zijn van een spelregelbewijs, krijgt onze vereniging hiervoor 
een boete. Zorg er dus voor dat je in het bezit bent van geldig bewijs! 
 
Rabobank Clubkas Campagne 
Van 5 tot 25 oktober kunnen Rabobank-leden hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging of stichting. Net 
als vorig jaar doet onze vereniging ook dit jaar hieraan mee.  
Hoe kun je stemmen? Om op onze vereniging te kunnen stemmen moet je een Raborekening hebben bij de 
Rabobank én je moet lid zijn van de Rabobank (dit is iets anders dan je rekening!).  
 
Kijk op de volgende site en breng je stem uit! https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ 
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Tot slot 
Heb je nog opmerkingen, aanvullingen of suggesties voor het bestuur? Of wil je het bestuur ondersteunen door 
één of meerdere taken op te pakken? Zoek vooral contact met ons via de mail bestuur@langhenkelhec.nl. En 
persoonlijk bij één van de bestuursleden mag natuurlijk ook altijd!  
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