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Van het bestuur 
 

Inmiddels hebben we wederom een lockdown achter ons gelaten en kunnen wij weer met elkaar in de zaal onze 
prachtige hobby volleybal uitoefenen. Uiteraard was het eerst alleen trainen, maar inmiddels heeft de Nevobo 
laten weten dat ook de competitie weer van start gaat.  
 
Aan de ene kant is dat uiteraard ontzettend fijn. Dat wij weer met elkaar kunnen trainen en wedstrijden kunnen 
spelen. Aan de andere kant is het zo dat corona nog steeds niet weg is en dat het dus nog steeds behoorlijk wat 
van iedereen zal vragen. Ik kan niet anders dan mijn waardering uitspreken naar alle leden over de wijze waarop 
iedereen met de maatregelen omgaat en de bereidheid om zo goed mogelijk met alle maatregelen om te gaan 
waarmee we worden geconfronteerd.  Iedereen enorm bedankt daarvoor! 
 
Naast het goede nieuws dat wij weer de zaal in kunnen is er wat mij betreft ook minder goed nieuws dat we hier 
moeten benoemen. Het ledenaantal van de vereniging is de laatste twee jaar nog harder teruggelopen. Het 
gevolg is dat we inmiddels tot ruim onder de 100 leden zijn gezakt. Dames 1 is eind 2021 uit elkaar gevallen door 
een aantal opzeggingen, waardoor er onvoldoende dames overbleven om nog een team te vormen.  
 
Het steeds kleiner wordende aantal leden zorgt ervoor dat er steeds meer druk komt te liggen op de andere 
teams. Om die reden is het dan ook heel belangrijk om allemaal, zowel de senioren als de ouders van de 
jeugdleden, aanwezig te zijn op de komende Algemene Ledenvergadering. Wij zullen het daar met elkaar serieus 
moeten gaan hebben over de toekomst van onze vereniging. Met elkaar zullen wij moeten kijken naar de 
toekomst en wat we als vereniging willen doen en kunnen doen om ons voorbestaan te garanderen. Ik ben me 
ervan bewust dat dit wellicht overkomt als een sombere boodschap, maar het is de realiteit waar wij mee te 
maken hebben. Ik ben er echter nog steeds van overtuigd dat we met elkaar het tij kunnen keren en initiatieven 
kunnen uitdenken en oppakken waardoor wij als vereniging een toekomst hebben en houden. 
 
Voor nu in ieder geval veel plezier met (weer) trainen en het spelen van wedstrijden en tot snel in de zaal. En 
anders in ieder geval tot 30 maart a.s. op de ALV. 
 
Met sportieve groet,  Wilco Nuiten Voorzitter Langhenkel/HEC 



   

 

  

Jaarkalender 2021-2022 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste data de komende periode.  
Woe. 30-3-2022 om 19.30 uur Algemene Leden Vergadering 
 
Zet deze datum alvast in je agenda! 
 
Algemene Leden Vergadering 
Op woensdag 24 november 2021 stond onze Algemene Leden Vergadering gepland.  
Helaas kon deze vergadering door de verscherpte Corona maatregelen niet doorgaan. 
Het bestuur heeft nu besloten om de ALV te plannen op woensdag 30 maart 2022 om 19.30 uur.  
Wij hopen dat het dan weer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, zoniet dan zal deze vergadering digitaal 
plaatsvinden. 
 
Nevobo Nieuws/laatste Corona nieuws 
Op de Corona persconferentie van vrijdag 14 januari jl. zijn versoepelingen bekend gemaakt.  

Voor ons als volleybalvereniging betekende dit dat wij vanaf  woensdag 19 januari weer mochten trainen onder 

de voorwaarde van het tonen van een geldige QR-code en het dragen van mondkapjes, buiten het speelveld. 

Op dinsdag 25 januari was er opnieuw een persconferentie. Premier Rutte en minister Kuipers kondigden die 

avond verdere versoepelingen aan. Vanaf 26 januari mogen er weer wedstrijden gespeeld worden en is publiek 

ook weer welkom. Iedereen van 18 jaar dient een coronatoegangsbewijs laten zien. 

Voor verdere informatie zie https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/01/25/er-mag-weer-echt-gevolleybald-
worden  
 
Sponsoracties (Plus/Jumbo/Grote Club Actie/RaboClubsupport) 
Jumbo Brinkman – MyClubStoreactie 
De vergoeding die onze vereniging voor deze actie bij de organisatie in rekening kan brengen bedraagt € 29,88 
exclusief btw. 
 
Spek je clubkas campagne van Plus van den Hoven Heerde 
Door onze leden is een bedrag van € 265,- bij elkaar gespaard voor onze vereniging.  
 
Grote Club Actie 
De opbrengst van de verkoop van deze loten door onze jeugdleden is € 149,76 
 
Rabo Clubsupport  
Totale opbrengst van deze actie € 219,99. 
 
Oproep: vrijwilligers binnen onze vereniging 
Nog steedszijn 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! 
 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/01/25/er-mag-weer-echt-gevolleybald-worden 


 

  

Gezocht een enthousiaste Verenigingsexpert 
Wij zijn per direct ook op 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.  
Verdere info met betrekking tot de verenigingsexpert,  

Zie https://www.nevobo.nl/cms/download/4964/informatiefolder%20verenigingsexpert.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!  

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


 

 

 


