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Van het bestuur 
 
Het zal niemand zijn ontgaan, het einde van de corona maatregelen is in zicht. En dat geeft ruimte om weer meer dingen te 
kunnen doen. Dat geeft ruimte om weer naar elkaars wedstrijden te kijken, ruimte voor ouders om weer als toeschouwer op 
de tribune te gaan zitten en het geeft weer de mogelijkheid om met elkaar na een wedstrijd of training iets te drinken in de 
kantine. Tot 25 februari is een QR-code nog wel verplicht, maar daarna vervalt ook deze regel. En het wegvallen van de regels 
en het krijgen van meer ruimte is uiteraard heel erg fijn! 
 
Tegelijkertijd is de realiteit ook dat de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn en we dus nog steeds te maken hebben met 
uitdagingen om teams op de been te krijgen, om scheidsrechters te vinden en wij houden ook nog wel even het risico op last 
minute afzeggingen. Blijf vooral met elkaar in gesprek en stem tijdig af met het wedstrijdsecretariaat als een wedstrijd 
(mogelijk) problemen geeft. 
 
Naast het nieuws rondom de corona maatregelen wil ik hier ook nog van de gelegenheid gebruik maken om de Algemene 
Ledenvergadering onder de aandacht te brengen. Deze staat nu op 9 maart. Gelet op de teruglopende ledenaantallen wil ik 
een zeer dringende oproep aan alle leden doen om op 9 maart aanwezig te zijn. Voor de toekomst van de vereniging is dit 
echt van groot belang. Daarbij doe ik ook specifiek een appèl op de ouders van onze jeugdleden. Laat uw stem horen op de 
ALV. 
 
Rest mij niets anders dan iedereen de komende weken heel veel plezier te wensen met spelen en wij zien/spreken elkaar 
snel weer in de hal of de kantine! 
 
Met sportieve groet, 
 
Wilco Nuiten 
Voorzitter Langhenkel/HEC 

 
 
 
 

 



   

 

  

Jaarkalender 2021-2022 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste data de komende periode.  
Woe. 9 maart 2022 om 19.30 uur Algemene Leden Vergadering 
 
Zet deze datum alvast in je agenda! 
 
Algemene Leden Vergadering 
In de vorige Nieuwsbrief stond vermeld dat de Algemene Leden Vergadering gehouden zou worden op woensdag 30 maart 
2022.  
Op verzoek van enkele leden en na overleg in het bestuur is echter besloten om deze vergadering te vervroegen naar 
woensdag 9 maart a.s. om 19.30 uur in de Faberhal. 
Wij benadrukken dat gezien onze huidige situatie het heel belangrijk is dat alle leden en ouders van jeugdleden bij deze 
vergadering aanwezig zijn. Ben je niet in de gelegenheid om bij de vergadering aanwezig te zijn, dan vragen wij je om dit zo 
snel mogelijk bij het bestuur kenbaar te maken via bestuur@langhenkelhec.nl. 
 
QR codes scannen bij trainingen/wedstrijden. 
Alle trainers/aanvoerders wordt gevraagd om tijdens de trainingen/wedstrijden de QR codes van de eigen 
spelers/tegenstanders en waar mogelijk ook het publiek te scannen met de scanner app. 
Deze app is gratis te downloaden. Let op, per 25 februari vervalt het coronatoegangsbewijs. Scannen is dan niet meer nodig! 
 
Contributie 1e kwartaal 2022 (januari/februari/maart 2022) 
Omdat er door de afgelopen lockdown niet getraind kon worden, heeft het bestuur besloten de contributie voor het eerste 
kwartaal 2022 niet te incasseren. 
 
 
Nevobo Nieuws/laatste Corona nieuws 
Op de Corona persconferentie van 15 februari is besloten dat het grootste deel van de maatregelen vervalt per 18 februari 

2022. Uitzondering is het coronatoegangsbewijs. Het gebruik hiervan vervalt pas per 25 februari 2022. Uiteraard blijven de 

basisregels rondom hygiëne en thuisblijven bij klachten wel van toepassing. 

 

Oproep: vrijwilligers binnen onze vereniging 
Nog steeds zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij verschillende taken/werkzaamheden.  
 
Daarom plaatsen wij nogmaals deze 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 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) 

 
 
 
 

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! 



 

 

 


