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Van het bestuur 
 
Op 1 september was het dan na een hele lange tijd eindelijk weer zover! Een groot aantal van jullie allemaal in de zaal 
aanwezig. Een mooi en fijn moment om met elkaar het nieuwe seizoen te starten en hopelijk een bijzondere tijd achter ons 
te laten. Ik hoop dat wij de komende maanden vooruit kunnen kijken als vereniging en dat we langzaam aan weer teruggaan 
naar normaal. 
 
Tot wij weer bij normaal zijn zullen we uiteraard nog met maatregelen te maken hebben, en zullen we links en rechts nog 
steeds wel eens geconfronteerd worden met Corona of daaraan gerelateerde zaken. Maar als iedereen zijn of haar uiterste 
best doet om de regels na te leven en rekening te houden met elkaar, dan heb ik er vertrouwen in dat we de komende tijd 
weer kunnen gaan opbouwen.  
 
En van dat opbouwen krijg ik, maar ook de rest van het bestuur weer energie! Dat is ook waar wij als bestuur het vuur voor 
uit onze volleybalschoenen lopen. Om iedereen te kunnen laten volleyballen op een zo leuke, veilige en prettige manier, nu 
en in de toekomst! En ondanks dat wij als bestuur bergen werk kunnen verzetten, meer hulp is zeker nodig. Want met elkaar 
zorgen wij ervoor dat we de club draaiende houden. 
 
Als bestuur hebben we de grootste drukte rondom de opstart van het seizoen nu gehad. Dat wil zeggen dat wij nu onze 
aandacht gaan verleggen naar de wat langere termijn en de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering. Op de 
Ledenvergadering zullen we uiteraard terugblikken op de afgelopen tijd, maar kunnen we ook met elkaar van gedachten 
wisselen over hoe wij naar de toekomst kijken. Zet daarom woensdag 24 november om 20.30 uur alvast in je agenda!  
 
Voor de komende weken in ieder geval heel erg veel volleybalplezier op de trainingen en tijdens de wedstrijden. Denk aan 
het rustig opbouwen van de belasting en de blessures. 
 
Stay Safe, Stay Healthy en tot in de zaal! 
 
Met sportieve groet, 
Wilco Nuiten 
Voorzitter Langhenkel/HEC 
 



   

 

  

Jaarkalender 2021-2022 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste data de komende periode.  
Zet ze alvast in je agenda! 
1 oktober  deadline bestelling nieuwe kleding 
24 november Algemene Ledenvergadering  
 
Nevobo Nieuws 
 
Volleybal en Corona 
Nu de competitie weer is begonnen krijgt de Nevobo regelmatig Corona - gerelateerde vragen  
binnen. Moeten we gevaccineerd zijn om te mogen volleyballen? Kunnen we wel in de  
kantine wat drinken? Moeten we de Coronacheck-app laten zien of niet? 
De Nevobo volgt de richtlijnen die vanuit de overheid worden gehanteerd. 
Het landelijk protocol verantwoord sporten en de FAQ van NOC*NSF zijn geüpdatet naar  
aanleiding van de persconferentie op dinsdag 14 september. 
 
Klik op https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/09/17/landelijk-protocol-en-faq-noc-nsf-per-25-september  om naar het 
artikel te gaan en naar de protocollen.  
Laten we met elkaar zorg dragen voor het verantwoord, sportief en gezellig sporten met elkaar. 
  
Verbouwing Sporthal Zeewolde 
Vanwege een verbouwing bij Het Baken in Zeewolde zal dit seizoen geen gebruik gemaakt kunnen worden van de kantine. Er 
zijn wel kleedkamerunits gedurende de verbouwing. 
 
Huisregels van de Gemeente Heerde mbt sportaccommodaties (Faberhal) 
Graag vragen wij jullie aandacht voor de gemeentelijke huisregels waar wij ons als vereniging aan moeten houden in de 
Faberhal. 
 

1. In de gymzalen (Wapenveld en Rhijnsberg) is zaalvoetbal niet toegestaan behalve trainingsvormen zonder goals van de 
kleinste jeugd. 

 
2.  De gebruiker is verantwoordelijk voor de goede orde en de goede gang van zaken tijdens het gebruik van de zaal, 

bergingen, douche en kleedruimten en dient deze na gebruik opgeruimd en netjes achter te laten. Hij/zij is verplicht er 
voor zorg te dragen dat deelnemers, leden, leerlingen of bezoekers zich aldaar ordelijk gedragen. 

 
3.  Het gebruik van consumpties (uitgezonderd water in bidon)  is in de sporthal / kleedkamers NIET 

toegestaan. In bepaalde locaties kunnen consumpties genuttigd worden in het daarvoor aangewezen 
kantinegedeelte. 

 
4.  De sportvloer mag slechts worden betreden met sportschoenen, waarvan de zolen niet afgeven en waarmee niet buiten 

het gebouw is gelopen! 
 
5.  In de accommodaties mogen geen deelnemers of leerlingen worden toegelaten voor de (deskundige) leiding 

aanwezig is. Evenmin mag de leiding zich niet verwijderen voordat alle deelnemers of leerlingen uit de 
accommodaties vertrokken zijn. 

 
6.  Toestellen en installaties mogen niet gebruikt worden door personen die daar niet voor bevoegd zijn. 
 

7.  Het verplaatsen van toestellen en spelmaterialen moet zodanig geschieden, dat de vloer niet beschadigd wordt. 
 
8.  BIJ HET VERLATEN VAN DE SPORTACCOMODATIE DIENT TE WORDEN NA GEGAAN OF 
 - TOESTELLEN EN MATERIALEN CONFORM DEZELFDE ORDELIJKE INDELING WEER WORDEN 
    OPGEBORGEN,DIT GELDT OOK VOOR BALLEN,KEGELS, SPRINGTOUWEN ETC 
 - GEEN PAPIER, STUKKEN VUIL OF ANDERE VOORWERPEN ZIJN ACHTERGEBLEVEN 

 - DE KRANEN VAN DE DOUCHES/WASTAFELS NIET OPEN ZIJN BLIJVEN STAAN 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/09/17/landelijk-protocol-en-faq-noc-nsf-per-25-september


 

  

9. Alle schade door of ten gevolge het gebruik van de accommodatie / inventaris etc. moet onmiddellijk gemeld worden bij 
accommodatieverhuur@heerde.nl 

 
10. Indien de gebruiker bij het betreden van de zaal al enigerlei schade constateert die niet door hem/haar veroorzaakt is, 

dient dit ook gemeld te worden bij accommodatieverhuur@heerde.nl 
  
 Wordt dit niet gemeld dan is de laatste gebruiker aansprakelijk voor de herstelkosten. 
 
11. Ouders/volwassenen, die kinderen bij zich hebben, zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de daden van hun 

kinderen en de gevolgen die daaruit voortvloeien. 
 
12. Huisdieren zijn in de accommodaties niet toegestaan. 
 
13. Het gebruik maken van de sportaccommodatie en de bijbehorende voorzieningen geschiedt op eigen risico. De Gemeente 

Heerde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een ongeval die een deelnemer, leerling of bezoeker 

in de sportaccommodatie of het daarbij behorende terrein overkomt, noch vermissing, verlies of beschadiging van 

goederen door oorzaken die redelijkerwijs niet voor rekening van de Gemeente Heerde behoren te komen. 

 
14. De gebruiker dient de aanwijzingen van de met het toezicht op het gebruik c.q. onderhoud belaste personen stipt en 

onmiddellijk op te volgen. 
 
15. Het is niet toe gestaan om plakband o.i.d. op de sportvloeren te plakken, kosten die gemaakt worden voor verwijdering 

zullen verhaald worden op de veroorzaker. 
 
16. De gebruikers c.q. huurders van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate BHV-

organisatie tijdens de gebruiksuren. 

 

Sponsoracties (Plus/Jumbo/Grote Club Actie/ Rabo Club Support) 
 
Jumbo Brinkman – MyClubStore actie 
Deze actie is inmiddels gestart. In de actieperiode ontvang je bij iedere €10,- aan boodschappen een spaarzegel. Deze kun je 
plakken op de spaarkaart van het gewenste artikel. Met een volle spaarkaart kun je uiteindelijk zelf in de MyClubStore-
webshop een gratis artikel bestellen en laten bedrukken met de eigen naam. Zonder enige bijbetaling. 
De volgende artikelen zijn voor onze leden beschikbaar: 
Hoodie (kleur Zwart), Handdoek, Warmloopshirt (kleur zwart), Drinkfles, Toilettas (kleur zwart), 
Douchegel. 
 
Spek je clubkas campagne van Plus van den Hoven Heerde 
Vanaf zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november kunnen klanten bij PLUS sponsorpunten sparen voor 
geselecteerde clubs en verenigingen in Heerde. Hoe meer sponsorpunten men verzamelt, hoe meer euro’s een club of 
vereniging uiteindelijk ontvangt. 
Onze vereniging heeft zich ook voor deze actie aangemeld.  
 
Grote Club Actie 
De Grote Clubactie is vernieuwd en eenvoudiger dan ooit! 
Vanaf de start op 18 september verkopen leden van een vereniging  loten voor € 3,- per stuk. Van de opbrengst gaat 80% 
(dus € 2,40 per lot) direct naar de club! 
Ook aan deze actiedoen wij zoals elk jaar weer mee. Bij onze jeugdleden kan iedereen één of meerdere loten kopen. Wij 
zeggen DOEN!! 



 

 

 
Rabo Club Support  
Deze actie gaat lopen van 4 tot en met 24 oktober.Tijdens deze periodekunnen Rabobank-leden hun stem uitbrengen op hun 

favoriete vereniging of stichting.  

Net als vorig jaar doet onze vereniging ook dit jaar mee aan de Rabo Clubsupport. 
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!).  
 
Handige App 
Leuk hoor dat die wedstrijden weer beginnen. Maar hoe werkt dat 1-5 systeem ook alweer? Welke kant moet ik op lopen en 
wat waren ook alweer de beginopstellingen? Voor iedereen die een (opfris)cursus nodig heeft. Kijk eens op onderstaande 
site! 
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/08/31/download-de-nieuwe-app-opstellingsfout 
 
Oproep: vrijwilligers binnen onze vereniging 
Nog steeds zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij verschillende taken/werkzaamheden. Daarom plaatsen 
wij nogmaalsdeze oproep en vragen iedereen om te reageren, ook al ben je niet structureel beschikbaar en kun je bijv. 
slechts 1 x per maand een uurtje. Geef het bij ons aan.  Je mag ons persoonlijk aanspreken, maar je kunt ook reageren via de 
mail bestuur@langhenkelhec.nl. 
 
 
Overzicht openstaande functies 
Bestuur: 

- Bestuurslid Algemeen (aandachtsgebied : Technische Commissie) 

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

- Bestuurslid Algemeen (aandachtsgebied: Recreanten) 

 

Commissies: 

- Voorzitter Technische Commissie 

- Meerdere leden voor de activiteitencommissie 

- Meerdere leden redactie nieuwsbrieven 

- Coördinator Bardiensten 

- Coördinator Scheidsrechters 

- Leden sponsorcommissie 

 

Overige werkzaamheden: 

- Inhuur zaalaccommodatie 

- Coördinator kleding/materialen 

 

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!  
 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/08/31/download-de-nieuwe-app-opstellingsfout
mailto:bestuur@langhenkelhec.nl
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