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Van het bestuur 
 
Langzaam kruipt de zomer voorbij en dient het komende zaalseizoen zich steeds nadrukkelijker aan. Op dit moment is de 
Faberhal gesloten in verband met werkzaamheden aan de sporthalvloer. Ik ben uiteraard erg nieuwsgierig naar wat dat na de 
zomervakantie gaat betekenen en of ik ineens 50 centimeter hoger kan springen en wel boven het net uitkom. 
 
Verder zijn wij druk doende om allerlei checks en regeldingen uit te voeren om te zorgen dat we straks eind augustus zo 
onbezorgd mogelijk met zijn alleen kunnen starten aan het nieuwe seizoen. De komende weken staan er links en rechts wat 
overleggen gepland met onder andere de gemeente en de andere gebruikers om e.e.a. af te stemmen. Voor ons als bestuur, 
zoals gebruikelijk, niet echt een volledige zomerstop. 
 
Naast de wij bezig zijn om het seizoen in september weer te kunnen starten, zijn we ook alweer bezig met de maanden 
daarna. Wij zijn de jaarkalender alvast weer aan het vullen voor seizoen 2021 – 2022 met allerlei leuke activiteiten, gave 
sponsoracties en diverse andere zaken.  
 
Op het gebied van sponsoring zullen vanaf september een aantal gave sponsoracties gaan lopen, waarover jullie later zeker 
meer gaan horen, maar waarover je verder in deze nieuwsbrief al wat kunt lezen! 
 
Als laatste wil ik iedereen wederom oproepen om vooral even naar het lijstje met openstaande taken/functies te kijken. Als 
je wel witl helpen maar niet precies weet waarmee, neem dan vooral contact op met mij of met één van de andere 
bestuursleden. Wij kunnen alle hulp goed gebruiken. 
 
Geniet van het mooie weer (hopelijk komt dat snel weer), de vakantie en eventueel van het zand tussen de tenen tijdens het 
beachvolleybal en wij zien elkaar snel weer! 
 
Met sportieve groet, 
Wilco Nuiten 
Voorzitter Langhenkel/HEC 
 
 



   

 

  

Laatste nieuws  
Het wedstrijdprogramma staat in concept online! Let op, het betreft een conceptversie. Er kunnen dus nog wijzigingen in 
plaatsvinden. 
 
Check het schema en inventariseer alvast binnen je team of er data zijn dat jullie als team beslist niet kunnen. Geef dit 
vervolgens door aan Harjan Sanders (h.sanders@langhenkelhec.nl). Misschien kan hij een verzoek indienen om de wedstrijd 
te verplaatsen.  
 
 
Nieuwe voorlopige teamindelingen seizoen 2021-2022 
Op basis van de inventarisatie die onder de leden is gehouden, zijn we voor seizoen 2021 – 2022 vooralsnog tot een 
(voorlopige) teamindeling gekomen. 
Deze teamindeling staat inmiddels op onze website  
https://www.langhenkelhec.nl/voorlopige-teamindeling-seizoen-2021-2022/of/voorlopige-teamindeling-seizoen-2021-
2022.html. 
 
 
Start trainingen nieuwe seizoen 2021-2022 en gezamenlijke aftrap  
Onder voorbehoud dat de Faberhal beschikbaar is, starten op maandag 30 augustus 2021 de eerste teams weer met trainen. 

Op woensdag 1 september volgen de overige teams met hun eerste trainingen van het nieuwe seizoen. 

In plaats van een starttoernooi te organiseren, wil het bestuur het nieuwe seizoen aftrappen door samen met de leden op 

woensdag 1 september om 20.00 uur een drankje te nuttigen. 

 

Beachen 
Zoals in de Nieuwsbrief “Corona bericht 04 juni 2021” vermeld biedt de vereniging onze teams de mogelijkheid om te gaan 
beachvolleyballen bij het Heerderstrand op de maandag- en woensdagavonden van 19.00-22.30 uur met 2 mobiele 
beachvolleybalvelden. Er worden echter geen specifieke beachtrainingen verzorgt. Dit is aan de leden/teams zelf om 
eventueel te regelen. 
Raadpleeg onze site voor verdere informatie over het beachen https://www.langhenkelhec.nl/?s=beachen.  
 
Inmiddels is de parkeerpas (om gratis bij het Heerderstrand te parkeren) en het 2ebeachnet incl. belijning bij Wilco 
binnengekomen. 
 
Sponsoracties (Plus/Jumbo/Grote Club Actie) 
 
Jumbo Brinkman – MyClubStore actie 
Onze vereniging heeft zich aangemeld voor deMyClubStore-actie van Jumbo.  
Deze actie zal dit najaar van start gaan en 8 weken duren. In die periode 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 
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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 verkoopt een vereniging (online) 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. 
 

!!!Oproep: vrijwilligers binnen onze vereniging!!! 
Helaas hebben wij tot op heden geen enkele reactie mogen ontvangen op al onze oproepen m.b.t. de openstaande functies, 
hulp bij jeugdtrainingen, trainer gezocht etc.  
Dit vinden wij enorm jammer! Als vereniging moeten wij het namelijk wel samen doen!! Wat inhoudt dat iedereen ook 
zijn/haar steentje moet bijdragen om te kunnen (blijven) volleyballen bij Langhenkel HEC. 
 
Daarom plaatsen wij nogmaals een dringende 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 en wellicht kan er een roulatieschema 
gemaakt worden en helpen wij elkaar op die manier toch een beetje. 
 

Herhaalde oproep: Hulp gezocht bij jeugdtrainingen op de woensdagmiddag 
Onze trainer Marja Liefers geeft in het nieuwe seizoen op de woensdagmiddagen van 16.30-17.30 uur training aan de 
allerkleinsten van onze vereniging, de Mini’s.  En van 17.30-19.00 uur training aanonze Meiden C en Meiden B. Marja kan bij 
het geven van deze trainingen hulp/ondersteuning gebruiken. 
Ben jij in de gelegenheid om op woensdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 en/of van 17.30-19.00 uur te helpen, meld je dan 
aan! 
Aanmelden kan via bestuur@langhenkelhec.nl of neem contact op met Marja. 
 

GEZOCHT: trainer jeugdteams Meiden C en Meiden B op de maandagen 
Met ingang van het nieuwe seizoen 2021-2022 zijn wij nog op zoek naar een trainer voor ons Meiden C en Meiden B team op 
de maandagavondvan 17.30-19.00 uur. 
De huidige trainer Marja Liefers heeft aangegeven op die avond te stoppen met het geven van training. Wel blijft zij op de 
woensdagavond de jeugdtrainingen voor MC en MB verzorgen. 
 
Ben jij de nieuwe trainer van ons Meiden C of Meiden B op de maandagavond? of ken jij iemand die dit zou willen doen? 
meldt je dan zo spoedig mogelijk aan via bestuur@langhenkelhec.nl. 
Als je het prettig vindt kun je misschien ook samen met iemand anders training gaan geven! 
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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!  
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