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UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering van volleybalvereniging Langhenkel-H.E.C. op
donderdag 26 mei 2011 in het Dorpshuis aan Van Meurslaan te Heerde.
Aanvang: 20.00 uur.
Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Jubilarissen en vrijwilligers van het jaar
4. Jaarverslag
5. Financieel jaarverslag
6. Begroting 2012
7. Verslagen commissies
8. Verkiezing lid kascontrole commissie
9. Verkiezing bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting
ad 5: financieel jaarverslag is op te vragen bij de penningmeester Johan Gerards.
ad 8: aftredend is Anja Bijsterbosch-Kloezeman.
ad 9: aftredend en herkiesbaar zijn Geertje van Huffelen-Limburg en Jacob Bakker.
Tegenkandidaten kunnen tot 23 mei onder voordracht van 10 leden worden ingediend bij de voorzitter.

Team Sport
Borculo

Vitax Taxibedrijf
Heerde

Bouwbedrijf J. van Velde
Heerde

Jeugdteams
Op dit moment zijn er 5 miniteams geformeerd. Zowel van niveau 3 als 4 ieder 2 teams en een team dat
niveau 6 speelt. Dat is volwaardig volleybal op een kleiner veld.
Daarnaast zijn er twee C-meisjesteams.
De jongens B bestaat uit 11 spelers. Het zou prachtig zijn als er nog een aantal jongens bijkomt om 2
teams te kunnen formeren.
De meisjes B zijn nu meisjes A geworden. Twee speelsters uit de C-meisjes zijn toegevoegd aan dit team
en ook een speelster van het voormalige dames 3 team. Dit team bestaat nu uit 9 speelsters.
Voor de complete teamsamenstellingen, zie de website: www.langhenkelhec.nl.
Vrijwilliger van het jaar
Een ieder kan bij Johan van Loon (via mail johanl@langhenkelhec.nl ) een vrijwilliger van het jaar
voordragen. Dit is een persoon die zich voor of achter de schermen buitengewoon inzet voor de
vereniging. Op de algemene ledenvergadering wordt de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt.
Nieuwe broekjes dames
Ook heb ik vorige week damesbroekjes opgehaald (Gi&Di) om te passen. Vanaf de C-jeugd krijgen alle
meisjes/dames voor het volgende seizoen nieuwe wedstrijdbroeken (Gi&Di). Op dit moment vinden
passessies plaats.
Wedstrijdshirt is 'op de mens'
Ga je naar een ander team, dan neem jij je wedstrijdshirt gewoon mee naar het nieuwe team.
Grote Clubactie
Let op: de grote Clubactie komt er weer aan. Op 10 september 2011 start de verkoop van de loten. Dit
jaar gaat het nog gemakkelijker. Je hoeft maar één keer langs de deur, want de koper geeft een
eenmalige machtiging voor het afschrijven van de kosten van de loten. Win je een prijs, dan wordt deze
automatisch op je bank-/girorekening bijgeschreven.
50% korting bij Dierenpark Wissel
De vereniging kan ongelimiteerd entreekaarten kopen voor de leden. Wil jij met 1, 4 of 10 anderen naar
dierenpark Wissel? Het maakt niet uit hoeveel entreebewijzen je wilt kopen: elke entree kost je geen
€ 13,00 maar slechts € 6,50. Dus twee voor de prijs van één.
Belangstelling: koop dan vóór 20 juni 2011 de entreekaarten bij Jeroen Veldkamp
(jeroen@langhenkelhec.nl).

Verantwoordelijkheid ballen
Volgend seizoen is elk team verantwoordelijk voor de eigen ballen, zowel bij trainingen als de
wedstrijden. Bij Herman Wiegman liggen ballentassen waar maximaal 12 ballen in kunnen. Dus geen
plotseling verdwenen ballen meer, want elk team moet de voorraad compleet houden.
Volleybalkamp
Dames 3 en Jongens B gaan op volleybalkamp. Zij doen eind mei mee met het grastoernooi van
Millingen a/d Rijn. Voor de andere jeugdteams wordt nog nagedacht over een uitje.
Sponsoractie De Keet/Brasserie Meet & Eat
De Keet van Heerde heeft een sponsoractie voor verenigingen onder de naam "Eet je vereniging rijk".
Wij zijn voor deze actie als deelnemer aangemeld. Ook voor 2011 loopt deze sponsor-spaaractie.
Voor elk feest, diner, verjaardag, vergadering en catering kunnen er punten gespaard worden. Deze
punten kunnen dan aan onze vereniging gegeven worden.
De waarde van de punten bedraagt tussen de 2,5% en 5,0% van het bestede bedrag. Zie ook:
www.dekeet.nl.
Sponsoractie Vemde travel
Vemde Travel gaat bij iedere boeking die een lid van de vereniging maakt, een bedrag van € 10,00
schenken aan de vereniging. De boekingsactieperiode loopt van 1 december 2010 t/m 30 november
2011. Daarnaast geeft Vemde Travel aan het eind van de actieperiode de volgende bonussen weg:
- € 1.000,00 aan de vereniging met de meeste boekingen
- € 500,00 aan de vereniging die als 2e de meeste boekingen heeft
- € 250,00 aan de vereniging die als 3e de meeste boekingen heeft.
Bij het verkrijgen van de bonussen wordt gekeken naar het aantal leden van de vereniging, zodat een
kleine vereniging net zo veel kans heeft als een grote vereniging.
15% korting bij Side Out in Zwolle
Elk lid van de vereniging kan tegen een reductie van 15% van de
verkoopprijs kleding en schoenen aanschaffen bij Side Out 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.

Juwelier Meiling
Heerde

Alpe d’HuZes
Op 9 juni 2011 doen wij met het team 'Erop en Erover' mee met de actie Alpe d'HuZes. Elk van ons
probeert dan om zes keer de Alpe d'Huez op te fietsen en daarmee veel geld in te zamelen voor de KWFkankerbestrijding. Er moet veel geld worden opgehaald om voor elkaar te krijgen, dat kanker binnen 10
jaar niet meer een dodelijke, maar een chronische ziekte is geworden. Wil jij ons daarbij helpen? Dat
kan door een bedrag te doneren via de link http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/teams/der-op-en-derover.
Meer informatie over de actie is te vinden onder www.opgevenisgeenoptie.nl.
Alle hulp is ontzettend welkom. Help ons helpen!
Benjamin Veldkamp en Wim Bijsterbosch
OPGEVEN IS GEEN OPTIE
Een stukje over het Dames 4 team van onze vereniging
Aan het eind van het afgelopen seizoen zaten we met de handen in het haar … Hoe moest dat nou
verder gaan met dit gezellige fanatieke team? Mieke van Triest ging studeren en op kamers in Delft, dus
stopte ermee. Anneke Speckman koesterde de wens bij de recreanten te gaan spelen. Jannie
Hoksbergen moest wegens een knieblessure stoppen en ook Jeanet Kamphuis besloot te stoppen.
Wat hielden we nog over en hoe kon dat nog verder?
Op de ledenvergadering werd duidelijk dat er 3 oudjes bij zouden komen uit voormalig dames 2.
Cobie, Gerda en Wilma. 3 oudjes … Met jaren ervaring ... Die willen toch nooit naar een lager team, met
jonge meiden, met minder ervaring, met mobieltjes en vriendjes …
Maar wie had ooit gedacht dat het zo gezellig zou worden! We bleken allemaal even fanatiek te zijn en
ondanks het leeftijdverschil (het woord generatiekloof zou hier beter op z’n plek zijn) kunnen we
machtig met elkaar lachen!
Cobie is onze stabiele rots in de branding geworden en kreunt alles bij elkaar. Goeie bal of slechte bal,
plat op de grond of nog gewoon op 2 benen, balend of blij, Cobie laat zich horen met de inmiddels
welbekende “AAHHGHRRHH!!”
Gerda heeft ons team compleet gemaakt met haar vreugdedansje bij iedere extreem goeie bal. En haar
handje klap voor aan het net. Ze brengt muziek in het veld (wie leert haar dat nog even af?) en even
goed houden we van haar.
Wilma, ook wel oma, is met haar 62 lentes de beste spelverdeelster die we ons hebben kunnen wensen,
tenminste … Als die pass maar goed is.

Het seizoen is uiteindelijk voorbij gevlógen, net als de strakke ballen van Wilma. We hadden als doel om
bij de eerste 5 te eindigen. Dat is nét niet gelukt met een 7e plek. Evengoed zijn we tevreden en lekker
op mekaar ingespeeld om komend seizoen weer een stukje verder te komen.
Zoals het er nu uit ziet blijven we als team bij elkaar en krijgen we versterking van 2 nieuwe dames
talenten. Dat belooft wat voor het komend seizoen. Wij hebben er in ieder geval weer zin in!
Maar eerst genieten van de zomer.
Zonnige dagen toegewenst en namens alle dames van D4 een sportieve groet!
Jolien Montfrooij
Kopij?
Heb je nieuws of gewoon iets leuks te melden in de nieuwsbrief? Stuur het naar:
cobie@langhenkelhec.nl.
Nieuwsbrief automatisch ontvangen?
Meldt u aan via de website www.langhenkelhec.nl – media – nieuwsbrief. Op deze manier ontvangt u
automatisch de nieuwe nieuwsbrief in uw mailbox.

