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Van het bestuur 

 
Pasen en Koningsdag hebben we alweer achter de rug, het pinksterweekend komt steeds dichterbij en de periode waarin wij 
normaliter het zaalseizoen echt afsluiten en langzaam de overstap maken naar het strand is aangebroken.  
 
Als bestuur zijn wij aan de ene kant druk met het bekijken welke opties er zijn voor komende periode om iets met 
beachvolleybal mogelijk te kunnen maken. Uiteraard zitten we ook daar aan Corona richtlijnen gebonden, maar ondanks dat 
hebben wij daar mogelijkerwijs meer ruimte dan binnen. We zijn daarom met onder andere het Berghuizerbad en 
Leasurelands in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Wij hopen daarover snel nader te kunnen berichten.  
 
Aan de andere kant zijn wij als bestuur ook druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Daarbij hoort 
natuurlijk het puzzelen rondom de teamindeling. Wij hebben op basis van de ontvangen input een aantal mogelijke 
scenario’s uitgewerkt. Wij hopen op korte termijn met een aantal mensen hierover in gesprek te gaan. Daarnaast hebben we 
veelvuldig contact met de gemeente en de hoofdgebruikers van de Faberhal om mogelijke terugkeerscenario’s af te spreken 
voor het moment waarop de corona maatregelen versoepelen. Hier is nog veel onduidelijkheid over, dus dat maakt het lastig 
om concrete plannen te maken. Wij proberen daarom zoveel mogelijk scenario’s uit te werken met alle partijen, zodat we 
voorbereid zijn voor het moment waarop wij weer mogen/kunnen.  
 
Met de komst van het warmere weer, de aankondiging van de zomer en het vooruitkijken naar het nieuwe seizoen, merk ik 
bij mezelf dat het vonkje langzaam weer een waakvlammetje begint te worden! Mijn hoop is dat wij elkaar de komende tijd 
weer wat meer kunnen ontmoeten met een beachvolleybal en dat we richting september weer de zaal in kunnen om weer 
met elkaar een balletje te slaan!  
 
Tot die tijd zou ik vooral zeggen…Blijf fit en blijf gezond! En mocht je op maandag en woensdag nu wat tijd over hebben 
omdat er niet getraind kan worden? Neem eens contact op met het bestuur om ons te helpen met een paar kleine acties die 
wij nog moeten doen, zodat we begin van het nieuwe seizoen fris en goed kunnen starten! 
 
Stay Safe en tot snel! 

 
Met sportieve groet, 
Wilco Nuiten 
Voorzitter Langhenkel/HEC 

 
 



   

 

  

Laatste nieuws  
Dinsdag 11 mei maakten demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van VWS Hugo De Jonge bekend dat de 
tweede stap uit het openingsplan (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/11/stap-2-sportscholen-open-en-
buiten-meer-mogelijk) naar alle waarschijnlijkheid gezet kan worden per woensdag 19 mei as.  
 
Dit is goed nieuws voor de sport, want dit houdt in dat de kans groot is dat er weer, onder voorwaarden, binnen gesport kan 
worden. Ook worden per die datum de mogelijkheden voor buitensport verruimd. Mochten de cijfers het niet toelaten, dan 
kan het kabinet maandag 17 mei op de ‘pauzeknop’ drukken. 
 
Lees via onderstaande link onder welke voorwaarden sporten danweer mogelijk is. 
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/05/11/stap-2-binnensport-waarschijnlijk-open 
 
Oproep: Hulp gezocht bij Mini-training op de woensdagmiddag 
Marja Liefers geeft op de woensdagmiddagen training aan de allerkleinsten van onze vereniging, de Mini’s.  Deze trainingen 
vinden momenteel nog buiten plaats op Van Meursweide.  
Marja  kan wel wat hulp gebruiken.  
Ben jij in de gelegenheid om op woensdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur te helpen? Laat ons dat dan zo spoedig mogelijk 
weten via bestuur@langhenkelhec.nl ! 

 
Voorbereidingen nieuwe seizoen 2021-2022 
Binnen onze vereniging zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang.  

Inmiddels is aan al onze leden gevraagd wat zij volgend seizoen willen. Alleen trainen of alleen competitie spelen of beiden of 

geen van beiden.  

Op basis van de input is het bestuur nu aan het puzzelen qua mogelijke teamindelingen. We verwachten op korte termijn 

met mensen in gesprek te kunnen om de mogelijkheden te bespreken.  

 

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 korte termijn: 

- Ledenadministrateur 

Wil je meer weten? Of wil jij hierin iets betekenen of ons helpen, laat ons dit dan a.u.b. zo spoedig mogelijk weten! 
 
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!



 

  



 

 

 


