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Van het bestuur 
 
Wat is het fijn om onze teams weer te zien trainen in de hal en dat wij ook in de eerste wedstrijden van dit 
seizoen onze krachten weer konden meten met andere teams/verenigingen. 
 
Als bestuur hebben wij inmiddels ook onze eerste vergaderingen weer gehad. Momenteel zijn wij druk met de 
voorbereidingen voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 24 november a.s.  
Hierbij nodigen wij iedereen alvast uit om daarbij aanwezig te zijn. Vanaf 20.00 uur staat de koffie voor jullie 
klaar. 
 
Gelukkig kunnen wij dit jaar weer fysiek samenkomen. Wij zullen deze Algemene Leden Vergadering dan ook in de 
sporthal houden in plaats van in de kantine. Zo kan iedereen op de gepaste 1.5 meter afstand van elkaar aanwezig 
zijn. De officiële uitnodiging, agenda en overige stukken ontvangt een ieder nog persoonlijk via de mail. 
 
Als vereniging staan wij voor een aantal uitdagingen. Belangrijk is om met elkaar te bespreken hoe wij deze 
uitdagingen kunnen gaan aanpakken. Vind jij het belangrijk dat onze vereniging een mooie toekomst heeft en 
denkt je hier graag in mee? Dan spreken wij je graag op 24 november.  
 
Tot slot heel veel (sport) plezier en succes gewenst met de trainingen en wedstrijden en tot ziens op de Algemene 
Ledenvergadering van 24 november a.s.  
Ook namens mijn medebestuursleden. 
 
 
Met sportieve groet, 
Annette Bijsterbosch 
Secretaris Langhenkel/HEC 
 

 



   

 

  

Jaarkalender 2021-2022 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste data de komende periode.  
 
Zet deze datum alvast in je agenda! 
Woensdag 24 november 20.30 uur Algemene Ledenvergadering  
 
 
Algemene Leden Vergadering 
Op woensdag 24 november a.s. om 20.30 uur vindt er onze Algemene Ledenvergadering plaats. Gelukkig kunnen 
wij dit jaar weer fysiek bij elkaar komen, daarom zal deze ledenvergadering in de sporthal plaatsvinden. Er zullen 
die avond geen trainingen zijn. 
 
Alle leden krijgen persoonlijk via de mail een uitnodiging gestuurd om hierbij aanwezig te zijn. Ook de agenda en 
bijbehorende stukken worden per mail verstuurd. 
 
 
Nevobo Nieuws (informatie uit Nevobo Nieuwsbrief regio Oost 8-10-2021)  
 
Digitale spelerskaarten/DWF  
De verlopen spelerskaarten zullen niet opnieuw worden gedrukt. De verlopen spelerskaarten mogen nog worden 
gebruikt tot het ingebruikname van de nieuwe versie van het DWF.  In het nieuwe DWF zullen de spelerskaarten 
worden gedigitaliseerd.  
 
Verplaatsen/afmelden wedstrijden  
Om boetes van de Nevobo te voorkomen,  treffen jullie onderstaand de juiste procedure aan voor het 
verplaatsen/afmelden van wedstrijden.  
 
Als je een wedstrijd wilt verplaatsen, moet dit verzoek via de wedstrijdsecretaris van de vereniging plaatsvinden. 
Hij/zij dient dit verzoek vervolgens in op nevobo.nl. Het verzoek komt dan bij de tegenpartij binnen, die het 
verzoek kan accepteren, afwijzen of een tegenvoorstel doen. 
 
Indien de wedstrijddatum niet vóór de oorspronkelijk wedstrijddatum gewijzigd kan worden en een team te 
weinig spelers heeft om een wedstrijd te spelen bijvoorbeeld vanwege ziekte of blessure, dan is het aan dat team 
om toch de wedstrijd te spelen. Dit kan door bijvoorbeeld invallers te regelen.  
Het afmelden van de wedstrijd is niet toegestaan en zal gepaard gaan met de daarbij behorende 
consequenties, zoals vermeld bij punt 3.1.11.5 in het wedstrijdreglement.  
Als team B wel mee wil werken aan een verplaatsing omdat team A te weinig spelers heeft, dan zal voor de 
originele speeldatum de nieuwe datum bekend moeten zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt het als een 
afmelding gezien van team A (i.v.m. te weinig spelers).  
 
Verenigingen stellen "Wel" of "Geen" inspeelballen beschikbaar voor bezoekende teams  
Via onderstaande link is het overzicht van regio Oost met betrekking tot de inspeelballen te vinden.  
https://www.nevobo.nl/cms/download/6003/Overzicht%20per%2028-11-2019%20-
%20Inspeelballen%20voor%20bezoekende%20teams.pdf  
 

https://www.nevobo.nl/cms/download/6003/Overzicht%20per%2028-11-2019%20-%20Inspeelballen%20voor%20bezoekende%20teams.pdf


 

  

Sponsoracties (Plus/Jumbo/Grote Club Actie) 
 
Jumbo Brinkman – MyClubStore actie 
Onze vereniging doet mee aan de MyClubStore-actie van Jumbo. Deze actie loopt  nog tot 2 november a.s. Tot die 
datum 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 je eigen naam. Zonder enige bijbetaling. 
 
Spek je clubkas campagne van Plus van den Hoven Heerde 
Tot en met zaterdag 13 november kunnen klanten bij de 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 doet ook mee aan deze actie. 
Spaar jij ook mee en spek jij onze clubkas? Het kan nog tot de 13e november! 
 
Grote Club Actie 
Onze jeugdleden verkopen de Grote Club Actie loten voor € 3,- per stuk. Van de opbrengst gaat 80% (dus € 2,40 
per lot) direct naar de club! Binnenkort zullen onze jeugdleden op een trainingsavond bij de seniorenteams langs 
komen om loten te verkopen. Help ze door één of meerdere loten van hen te kopen. DOEN dus! 
 

Oproep: vrijwilligers binnen onze vereniging 
Nog steeds en met smart 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 natuurlijk ook reageren via de mail bestuur@langhenkelhec.nl. 
Onze vereniging heeft de vrijwilligers hard nodig! 
 
 
Gezocht een enthousiaste Verenigingsexpert 
Wij zijn tevens per direct zoek naar een nieuwe verenigingsexpert voor onze vereniging. Ben jij momenteel 
scheidsrechter binnen onze vereniging met de code V4 dan zijn wij op zoek naar jou! 
Als verenigingsexpert mag je scheidsrechters begeleiden, opleiden en bevorderen tot V4 scheidsrechter. Met de 
V4 code mogen scheidsrechters ook de 2e en 1e klasse teams fluiten.  
 
Aangezien bij ons een groot aantal scheidsrechters de instaptoets voor scheidsrechters heeft gemaakt en de 
daarbij behorende code V6 heeft, zijn we op zoek naar een verenigingsexpert die deze scheidsrechters naar de 
hogere code V4 mag bevorderen.  
Verdere info met betrekking tot de verenigingsexpert,  

zie https://www.nevobo.nl/cms/download/4964/informatiefolder%20verenigingsexpert.pdf) 

 

https://www.nevobo.nl/cms/download/6003/Overzicht%20per%2028-11-2019%20-%20Inspeelballen%20voor%20bezoekende%20teams.pdf


 

 

 
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 

- Verenigingsexpert (scheidsrechters)Nieuwe vacature! 

- Leden sponsorcommissie 

 

Overige werkzaamheden: 

- Inhuur zaalaccommodatie 

- Coördinator kleding/materialen 

 

Op korte termijn: 

- Ledenadministrateur 

 

Sommige functies nemen maar een paar uur per maand/kwartaal in beslag. Vele handen maken licht werk! 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!  
 

mailto:bestuur@langhenkelhec.nl

