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Van het bestuur 
Het eerste kwartaal van 2021 zit er al weer bijna op. En in alle eerlijkheid moet ik zeggen dat 2021 voor mij persoonlijk tot nu 
toe een beetje lijkt op een nieuwe update van je Iphone. Alles ziet er nog exact hetzelfde uit, maar de batterij is wel wat 
sneller leeg! 
 
Voor veel leden zal dit ook herkenbaar zijn. De afgelopen maanden zullen voor velen niet makkelijk geweest zijn. Ook voor de 
vereniging en voor ons als bestuur zijn afgelopen maanden niet makkelijk geweest. Er is veel onduidelijkheid, er zijn veel 
wijzigingen en het is erg lastig om plannen te maken. Daarnaast merken wij dat volleybal iedere week verder en verder naar 
de achtergrond verdwijnt. Dat is uiteraard erg begrijpelijk in de huidige wereld, maar ook erg jammer. 
 
Financieel gezien komen wij tot nu toe goed door de crisis heen. Dat komt zeker niet in de laatste plaats door de rol en 
bijdrage van onze hoofdsponsor. Een bijdrage waar wij al jaren erg dankbaar voor zijn, maar waar we in de huidige situatie 
extra dankbaar voor mogen zijn. Dit zorgt ervoor dat wij op financieel vlak in ieder geval rust hebben. Aan de andere kant is 
door het wegvallen van de zaalhuur een groot deel van onze vaste uitgaven weggevallen. Dat maakt dat wij er financieel nog 
goed voor staan.  
 
Sportief en sociaal hebben wij het echter een heel stuk moeilijker. Zoals gezegd is het voor ons als vereniging steeds lastiger 
om met elkaar verbonden te blijven. Wij merken dat er binnen teams nog wel contact is, maar er zijn ook teams waar het 
onderlinge contact minder begint te worden. Een logische ontwikkeling, maar wel één die gevaarlijk kan zijn voor de 
toekomst van Langhenkel/HEC.  
 
Op deze plaats wil ik iedereen oproepen om bij de spaarzame (online) momenten die wij hebben aanwezig te zijn. Een 
belangrijk onderdeel daarvan is bijvoorbeeld ook de Algemene Ledenvergadering. Het was dan ook spijtig om te zien dat wij 
een zeer geringe aanwezigheid hadden (er waren minder dan 10 mensen bij de online bijeenkomst). Laten we met elkaar 
zorgen dat wij ook na Corona nog een vitale sportvereniging vormen met betrokken mensen.  
 

Mijn belangrijkste oproep van dit moment? Zoek elkaar op en blijf verbonden! Doe bijvoorbeeld mee met de 
online pubquiz die er binnenkort aankomt. En als wij straks weer in teamverband mogen sporten binnen en/of 
buiten, help dan mee om in beweging te komen. Wij kunnen het als bestuur niet alleen! 
 
Met sportieve groet, 
Wilco Nuiten 
Voorzitter Langhenkel/HEC 
 
 



   

 

  

 
Laatste nieuws - Corona update 
Helaas staan wij als binnensport voor een belangrijk deel nog even buitenspel. De huidige maatregelen maken dat we met 
jongeren tot 27 jaar in teamverband weer wat kunnen doen. Maar sporten in teamverband binnen in de Faberhal zit er op dit 
moment nog even niet in.  
 
Nevobo schrapt restant competitiewedstrijden 
Als gevolg van de geldende maatregelen is door de Nevobo besloten de resterende wedstrijden uit de kalender te 
halen. Hiermee wordt er ruimte gemaakt voor teams om zelf oefenwedstrijden te plannen. Zo ontstaat de mogelijkheid om 
zelf te bepalen tegen wie je speelt en wanneer 
 
Wij blijven als vereniging in ieder geval in gesprek met Kevin Bosch, de sportcoach van de Gemeente Heerde over wanneer er 
weer getraind kan worden en in welke vorm. 
Wij zijn daarin afhankelijk van anderen. 
 
Zodra er meer te melden valt en wij binnen eventuele versoepelingen weer iets kunnen gaan aanbieden qua sporten, dan 
melden we dat uiteraard via een nieuwsbrief.  
 
Algemene Leden Vergadering, online gehouden op woe. 23 december 2020 
Slechts een zeer klein gezelschap heeft op 23 december jl. deelgenomen aan de digitale Algemene Ledenvergadering. Tijdens 
deze vergadering zijn daarom alleen de punten,die ter stemming op de agenda stonden behandeld. Besloten is de leden 
hiervan via de Nieuwsbrief op de hoogte te stellen. Deze en overige informatie treft u bijgaand bij deze Nieuwsbrief aan. 
 
Jaarkalender – Belangrijke data 
Alle evt. geplande activiteiten gaan door de huidige Corona maatregelen helaas niet door. 
 
Contributie 1e kwartaal 2021 
Omdat wij nog steeds door de verscherpte Coronamaatregelen niet kunnen trainen, heeft het bestuur besloten om ook de 
contributie inning van het 1

e
 kwartaal van dit jaar niet uit te voeren. 

 
Digitale PubQuiz 
Helaas spreken/zien wij elkaar door de Corona maatregelen al een tijd niet meer. Wij vinden het echter wel belangrijk om 
binding te houden met onze leden, al is het op afstand. 
Een van onze leden stelde voor om een online PubQuiz onder onze leden te organiseren. Wij vinden dit in het kader van 
verbinding een super initiatief! 
Na een inventarisatie onder onze leden of hier belangstelling voor is, kunnen wij jullie meedelen dat de online PubQuiz doorgaat 
en gehouden wordt op vrijdag 19 maart a.s. om 20.00 uur. 
 
Onze leden Linda de Jong en Marja Liefers organiseren de pubquiz.  Iedereen ontvangt nog een mail met nadere informatie over 
de PubQuiz. Dus houd jullie mailbox in de gaten! 
 
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 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! 



 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Volleybalvereniging Langhenkel/HEC  
in verband met huidige Corona maatregelen digitaal gehouden 
Datum   : 23 december 2020 
Aanvang : 20.30 uur  
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

Hij meldt dat er slechts een zeer klein gezelschap aan deze digitale vergadering deelneemt.  

Daarom zullen alleen de punten ter stemming direct behandeld worden en de overige informatie zal via de Nieuwsbrief 

naar onze leden verspreid worden. 

 

2. Vaststelling Agenda & Mededelingen 

Agenda is samen met de uitnodiging rondgestuurd. 

Er zijn geen punten binnengekomen ter toevoeging aan de agenda. 

Hebben de aanwezige leden nog items/vragen die behandeld moeten worden? 

De voorzitter zelf heeft 1 aanvulling op de verzonden agenda. Bij  punt 11 “Bestuursamenstelling” is een mogelijke 

kandidaat bestuurslid weggevallen. Het gaat om Ilse Koenhein. Haar kandidatuur wordt alsnog aan de agenda 

toegevoegd en ter stemming gebracht. 

De agenda is vastgesteld. 

3. Notulen van de ledenvergadering van seizoen 2019-2020  

Notulen van vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 16-10-2019 zijn meegezonden met de uitnodiging. Hierop zijn geen 

reacties gekomen.  

 

4. Terugblik afgelopen seizoen 

De voorzitter geeft een korte terugblik op vorig seizoen. 

Afgelopen jaar is natuurlijk een bijzonder jaar geweest. Tot maart eigenlijk een jaar vergelijkbaar met andere seizoenen. 

Na maart uiteraard een compleet andere wereld, met uitdagingen waar wij gelukkig niet eerder mee te maken hebben 

gehad.  

 

Dit is uiteraard ook van toepassing op het huidige lopende seizoen.  

Alles bij elkaar is de voorzitter trots op hoe het bestuur zich staande heeft weten te houden in de uitdagende tijden. 

Helaas hebben wij als vereniging ook te maken gehad met ledenterugloop. Zo is de groep met dinsdagrecreanten vrijwel 

geheel vertrokken. Daarmee is niet gezegd dat ze niet meer terugkomen als een en ander weer wat meer naar normaal 

gaat, maar op dit moment weten wij dat niet.  

 

Kijkend naar de toekomst moeten we concluderen dat er nog zeer veel onzeker is. Wij weten simpelweg nog niet 

wanneer en in welke vorm er uiteindelijk weer gesport kan worden in de zaal. Dit heeft te maken met de richtlijnen 

omtrent teamsporten, de locatie etc. Alles bij elkaar maakt dat de toekomst voor de vereniging wel onzeker.  

 

Op dit moment zijn wij nog financieel gezond. Daarnaast hebben wij relatief weinig vaste kosten en een gezonde 

financiële positie, waardoor we voorlopig financieel gezien de crisis het hoofd kunnen bieden. In termen van 

ledenbehoud en ledenbinding zal een en ander wel steeds lastiger worden als je kijkt naar de lengte van de maatregelen.  

 

5. Mededelingen 

De voorzitter heeft geen nadere mededelingen die ter vergadering worden besproken. Eventuele mededelingen zullen in 

de nieuwsbrief worden gedaan, voor zover in eerdere nieuwsbrieven niet meegenomen. 

 

 



 

 

6. Financieel jaarverslag boekjaar 2019-2020 

De voorzitter geeft bij afwezigheid van de penningmeester een korte toelichting op het afgelopen boekjaar.  

Voorzitter geeft aan dat wij ondanks alles nog steeds een gezonde vereniging zijn. Financieel gezien  
hebben we afgelopen jaar wel iets ingeteerd op het eigen vermogen. Dat is veroorzaakt door de  
keuze van het bestuur om de contributie-inning, inclusief de inning van kledinggelden en  
teamgelden niet uit te voeren.  
 

Verder zijn er geen noemenswaardige bijzonderheden en mogen wij als vereniging blij zijn met de rol en bijdrage van 

onze hoofdsponsor Langhenkel. Dit zorgt ervoor dat onze inkomsten gewoon doorlopen. Doordat wij tevens een 

behoorlijk deel van de zaalhuur hebben kunnen teruggeven aan de gemeente, zijn de uitgaven laag. Dit zorgt ervoor dat 

we financieel gezien tot nu toe goed door de Corona crisis heen komen.  

7. Kascontrole en decharge van het bestuur  

Vanuit de kascontrolecommissie zijn geen bijzonderheden gemeld. De administratie zag er goed uit. Een verslag van de 

controle is op te vragen bij het bestuur. Namens het bestuur dankt de voorzitter de kascontrole commissie. 

 

8. Verkiezing Kascontrolecommissie 

 L. de Jong en R. Schakelaar vormen de huidige kascontrolecommissie en als reserve is G. van Huffelen. 

 

Gelet op de lage hoeveelheid leden die aanwezig is, is er geen nieuwe kascontrolecommissie gekozen. Dit zal op een 

later moment worden gedaan. Dit hoeft statutair gezien niet op de algemene ledenvergadering.  

 

9. Begroting boekjaar 2020-2021 

De voorzitter meldt dat wij ondanks de huidige situatie dit seizoen toch nog positief afsluiten. 

Omdat onduidelijk is wat de Corona crisis met zich mee gaat brengen zijn er geen grote uitgaven opgenomen op de 

begroting, anders dan de reguliere bedragen voor bijvoorbeeld de zaalhuur, dat doorgaans onze grootste kostenpost is.  

10. Leden in het zonnetje 

Dit jaar heeft onze vereniging meerdere jubilarissen: 

Gerda van Huffelen (25 jaar lidmaatschap) 

Jan Lammers (25 jaar lidmaatschap) 

Jaap Marskamp (25 jaar lidmaatschap) 

Ruud Mulder (25 jaar lidmaatschap) 

 

Wim v.d. Berg 

Wim van den Berg heeft vandaag afscheid genomen als bestuurslid. En niet voor de eerste keer. Wim heeft meerdere 
malen zitting genomen in het bestuur. Daarnaast heeft Wim veel voor de vereniging betekend onder ander ook als 
trainer. De voorzitter merkt op dat hij de afgelopen jaren nauw heeft mogen samenwerken met Wim en dat altijd op een 
prettige manier heeft gedaan. Wim was/is betrokken bij de vereniging en heeft veel tijd en energie in de vereniging 
gestoken. Hij is Wim dankbaar voor zijn bijdrage en blij dat wij hem  “Lid van Verdienste” mogen maken als dank voor 
zijn inzet.  
 
In dit rare Corona jaar hebben wij er als bestuur voor gekozen om geen vrijwilliger van jaar te kiezen en geen 
aanmoedingsprijs uit te reiken. En daarvoor is eigenlijk één belangrijke reden. Bestuursleden kunnen niet worden 
gekozen als Vrijwilliger van het jaar. Toch vraagt de voorzitter bijzondere aandacht voor 2 van zijn mede bestuursleden: 
 
Annette Bijsterbosch 
 
Annette heeft veel werk heeft gedaan ook in het kader van de communicatie rondom Corona.  
Annette heeft rondom alle berichtgeving telkens klaar gestaan om te overleggen en om gezamenlijke  
de communicatie op te stellen. De voorzitter bedankt Annette enorm voor haar hulp en  
ondersteuning de afgelopen perioden.  
 



 

 

Marja Liefers  

Daarnaast wil de voorzitter Marja in het zonnetje zetten. Marja heeft veel gedaan voor  
de jeugd en is in deze rare tijd gewoon als trainster doorgegaan met het geven van training 
aan de jeugd om zo voor de jeugd toch volleybal te kunnen bieden.  
Dat is een extra vermelding waard! 
 
Allen ontvangen een boeket op een later tijdstip thuisbezorgd. 
 

11. Bestuurssamenstelling 

Er hebben zich geen tegenkandidaten gesteld. 

Volgens het  Rooster van Aftreden – Bestuur “Langhenkel/HEC” zijn Wim v.d. Berg en Rikjan Stoffer aftredend en niet 

herkiesbaar.  

Wilco Nuiten is aftredend en wel herkiesbaar. De aanwezige leden geven via digitale stemming aan akkoord te zijn dat 

Wilco herkozen wordt. 

Ilse Koenhein wordt via digitale stemming gekozen tot bestuurslid (penningmeester). 

12. Rondvraag 

De aanwezige leden hadden verder geen specifieke vragen.  

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid. 

 


