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Bestuursvergadering 4 november 2010
Algemeen
Aart van Ommen, oud voorzitter en erelid bij de vereniging, is onlangs overleden. Als afgevaardigde van
het bestuur is Johan Gerards naar de uitvaart geweest. Namens de vereniging heeft het bestuur een
condoleancekaart gestuurd.
De regio Oost is streng met het opleggen van boetes voor foutief ingevulde wedstrijdformulieren,
wanneer de vereniging voor een wedstrijd geen scheidsrechter heeft, het laten wijzigen van
wedstrijddagen etc. Verzoek is om goed naar het schema van de thuiswedstrijden te kijken. Ieder team
is zelf verantwoordelijk voor het leveren van scheidsrechters en tellers.
Aanvoerders en coaches vullen meestal het wedstrijdformulier in. Willen jullie deze zorgvuldig invullen?
Ledenmutaties: nog steeds 171 leden, onderverdeeld in 110 senioren en 61 jeugdleden.
Het bestuur vraagt aandacht voor het maken van een wedstrijdverslag. Het is misschien een idee om de
teams te vragen of er een link op de verenigingssite mag komen naar de team-hyvessite.
Financiële zaken
De resultatenrekening 2010, 3e kwartaal wordt besproken.
De subsidie van de gemeente loopt per jaar terug. Daarom moet actief worden gezocht naar sponsoren.
De resultaten van de sponsorcommissie baart het bestuur echter grote zorgen. De vergadering besluit
dat Jacob en Jeroen actie ondernemen om deze commissie weer nieuw leven in te blazen. De
vrijwilligers van deze commissie moeten hun verantwoordelijkheid nemen en gaan doen wat ze hebben
toegezegd tijdens de algemene ledenvergadering.
Wanneer er grotere aantallen consumptieartikelen in de kantine worden gekocht, moet vooraf met
Herjo worden overlegd over een prijs hiervoor. Het bestuur vindt het niet redelijk om in deze gevallen
de stuksprijs te moeten betalen.
Het bestuur denkt na over het verbeteren van het verenigingslogo. Heeft iemand een goed idee, meldt
dit dan bij Jeroen Veldkamp.

Johan moet nog de lijst hebben met de actuele namen gecombineerd met shirtnummers. De
lijncoördinatoren dienen deze aan te leveren.
Kwartaalcontributie m.i.v. 3e kwartaal 2010
De contributie wordt in de eerste week van het kwartaal geïnd doormiddel van automatische incasso.
Kwartaal contributie 1x trainen per week 2x trainen per week
Senioren

€ 34,00

€ 51,00

Jeugd tot 18 jaar

€ 17,00

€ 25,50

Verenigingslid

€ 5,00

•
•
•

Net als voorgaande jaren trainen nieuwe leden de eerste 4 weken gratis mee.
Peildatum voor verschuldigde bondscontributie is 1 oktober.
Bondscontributie, teamgeld en kledingbijdrage worden begin november apart geïncasseerd. Dit
is een jaarcontributie. Nieuwe leden betalen vanaf januari de helft van het teamgeld.
Contributie Teamgeld

Jaarcontributie

NeVoBo

NeVobo

Kleding Totaal

Senioren

€ 10,00

€ 50,00

€ 10,00 € 70,00

Jeugd tot 18 jaar A, B, C

€ 10,00

€ 35,00

€ 10,00 € 55,00

Jeugd tot 12 jaar D, E, F (mini's)

€ 10,00

€ 18,00

€ 10,00 € 38,00

Recreanten woensdag, competitie € 10,00

€ 19,00

€ 10,00 € 39,00

Recreanten dinsdag

€ 10,00

€ 10,00 € 20,00

Verenigingslid

€ 10,00

€ 10,00

Zolang de kleding na het beëindigen van het lidmaatschap niet is teruggegeven, blijft de bijdrage van
€ 10,00 verschuldigd.

Technische zaken
Het scheidsrechtersprobleem voor de eerste helft van de competitie is gelukkig opgelost.
Enkele teams draaien nog niet zo goed, maar de verwachting is dat dit lopende de competitie beter gaat
worden.
Jacob geeft aan zijn functies als bestuurslid en voorzitter TC te blijven uitvoeren. De vergadering
reageert enthousiast op zijn mededeling. Voor het eind van het jaar wordt een TC-vergadering
gehouden.
Communicatie en media
Het prikbord wordt veranderd. Het wordt een afsluitbaar prikbord en alle nieuwtjes, verslagen etc.
komen er op te staan.
Volgende bestuursvergadering:

9 december bij Liny, aanvang 20:00 uur.

Wie is EHBO-er?
Heb jij een geldig EHBO-diploma? Wil je dat dan melden bij Johan van Loon? De EHBO-vereniging
Heerde heeft ons gemeld dat zij vanwege de grote vraag voor evenementen een tekort hebben aan
EHBO-ers. Wanneer wij een volleybalevenement organiseren, moeten wij in principe proberen EHBO-ers
uit eigen gelederen te vragen.
Twee scheidsrechters per team
Binnenkort krijgen de aankomende scheidsrechters bericht voor het volgen van een cursus op het
internet. Daarna is er een informatieavond voor deze scheidsrechters. Let op de site voor meer
informatie.
Tellen en fluiten
Alsjeblieft, kijk goed op onze website naar de data waarop jouw team moet tellen en fluiten. Het komt
nog te vaak voor, dat een coach vlak voor de wedstrijd moet bellen met de buitenwereld omdat de
teller of de scheidsrechter nog niet aanwezig is. Ben je aan de beurt, dan is het fantastisch als je 30
minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent. Dan kan de coach zich ook rustig (nou ja…
rustig??) voorbereiden op ‘zijn’ wedstrijd.
Alvast heel hartelijk dank.
Digitale pasfoto’s
Coaches en aanvoerders: heeft iedereen in het team een goede spelerspas? Zo niet, dan kun je op de
verenigingssite lezen hoe je een digitale pasfoto bij Johan Gerards kunt aanleveren.
Let op de ‘houdbaarheidsdatum’ van de spelerspas. Wordt deze overschreden, dan legt de bond een
boete op.

Team Sport
Borculo

Vitax Taxibedrijf
Heerde

Bouwbedrijf J. van Velde
Heerde

Sinterklaas
Op woensdag 1 december vierden de mini’s tijdens hun training Sinterklaasfeest. Foto’s zijn te vinden
op de website: www.langhenkelhec.nl
15% korting bij Sideout in Zwolle
Elk lid van de vereniging kan tegen een reductie van 15% van de verkoopprijs schoenen aanschaffen bij
Sideout in Zwolle.
De eigenaar, Tjarko Muis, is een actief volleyballer (2e divisie) en hij geeft de klant een goed advies bij de
aanschaf van kleding en schoenen.
Het adres is Thomas a Kempisstraat 5 te Zwolle. Kijk op de site voor de openingstijden en overige
informatie: www.sideoutindoorsports.nl
De korting geldt alleen voor leden van onze vereniging.
Binnenkort wordt koopavond voor onze vereniging georganiseerd. Meer informatie hierover is
binnenkort op onze website te lezen.
Grote Clubactie
Er zijn 248 loten verkocht. Alle verkopers hartelijk dank!
De 3 jeugdleden die de meeste loten verkocht hebben zijn:
Daniëlle Jalving, mini 3, 14 loten
Simone Disselhorst, mini 3, 13 loten
Sanne Middelkoop, dames 3, 13 loten
Zij kunnen hun prijs tegemoet zien.
De uitslag per lotnummer is na te kijken op: www.clubactie.nl

Wist u dat:
- Jan Lammers van heren 3 herstellend is van een open hartoperatie? Jan, beterschap!
- Alle 3 de recreantenteams (Langhenkel HEC 1, 2 en 3) nu op de eerste plaats staan in de C1000
trimcompetitie? Teams en trainer Arie Hoetink, SUPER en ga zo door!!!
- Team jongens B ook de toppositie bezet en daar wil blijven staan?
- Derk Bosch met smart wacht op wedstrijdverslagen om in de krant te laten plaatsen?
- Het team dat de zaal het laatst verlaat, moet checken of het ballenrek afgesloten is? Anders moeten
we wel heel snel ballen bijkopen!
- Er regelmatig ballen worden ‘vastgehouden’ door de zijwanden van de hal?
- Deze niet door de veroorzakers worden weggehaald en dat dit erg jammer is?
- Het geheel vernieuwde informatiebord bijna klaar is?
- Jeroen hierin heel wat klusuurtjes heeft zitten?
- Liny vele kilo’s snoepgoed heeft verzameld voor het Sinterklaasfeest van de mini’s?
- Het de bedoeling is dat de overige teams daarna gewoon kunnen trainen zonder pepernotengruis op
de vloer?
- Dit al een gigantische uitdaging is voor de leiding bij de mini’s?
- Wij van de redactie graag veel meer horen en zien van jullie, om de nieuwsbrief veel interessanter te
maken?
- Jullie bijdrage is altijd welkom op: c.aardoom@hetnet.nl

Van Aarst Bang & Olufsen
Heerde

Juwelier Meiling
Heerde

Temu Warmte Techniek
Heerde

