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Bestuursvergadering 13 januari 2011
Bestuurswijziging
Johan van Loon deelt mee, dat hij met ingang van het seizoen september 2012 stopt als voorzitter van
de vereniging. Hij doet een oproep om na te denken over zijn opvolging, want hij wil zijn opvolging
voldoende kunnen inwerken. Binnen het bestuur stelt niemand zich nu beschikbaar.

Oproep
Het is bij meesten van jullie al bekend dat ik tijdens de jaarvergadering van mei 2012
uiterlijk mijn voorzittershamer zal neerleggen. Op dit moment zijn we op zoek naar een
goede vervanger. Leden die vinden dat zij capaciteiten hebben om deze rol te gaan
vervullen kunnen een e-mail zenden naar mij zodat we samen in gesprek kunnen komen
over deze functie. Mijn e-mail adres is johanl@langhenkelhec.nl . Alle suggesties
worden serieus onderzocht en besproken.
Johan van Loon

Attentie vrijwilligers
Dank aan Bolletje voor de kerst- en nieuwjaarrolletjes en complimenten voor de snelle verspreiding van
de attenties aan de vrijwilligers.
Ouder-kind toernooi mini’s en C-jeugd
Er is voor de mini’s en C-jeugd een ouder-kind toernooi gehouden. De opkomst was niet zo groot, maar
het was zeker geslaagd. Het compliment gaat naar Marja Liefers die dit weer heeft georganiseerd voor
de jongste jeugd.

Team Sport
Borculo

Vitax Taxibedrijf
Heerde

Bouwbedrijf J. van Velde
Heerde

Prijs Vemde Travel
Op 21 januari jl. is bij Vemde Travel een prijs van 1000 Euro aan de vereniging uitgereikt. De vereniging
was 1e in de top 3 van meest geboekte reizen in 2010 bij het reisbureau. Zoals je in de Schaapskooi kon
zien, vertegenwoordigden Johan Gerards en Geertje van Huffelen de vereniging.
Reisbureau Vemde Travel heel hartelijk bedankt voor uw geweldige steun en ook de reizigers die via
Vemde Travel een reis geboekt hebben.
Ook voor dit jaar geldt de actie: Vemde travel gaat bij iedere boeking die een lid van de vereniging
maakt een bedrag van € 10,-- schenken aan de vereniging. De actie loopt van 1 december 2010 t/m 30
november 2011. Daarnaast worden aan het eind van de actie weer bonussen van € 1000,--, € 500,-- en
€ 250,-- weggeven.

EHBO
De EHBO-vereniging heeft de voorzitter gevraagd of er leden zijn die een EHBO opleiding willen volgen.
Het bestuur is van oordeel, dat zoveel mogelijk leden in het bezit moeten zijn van een EHBO-diploma.
Omdat ook de vereniging daarvan voordeel kan hebben wordt besloten, dat een verenigingslid de helft
van de opleidingskosten eenmalig vergoed krijgt, tenzij de eigen ziekenfondsverzekering dit deel of
meer vergoedt. Vergoedt de verzekering minder dan 50%, dan vult het bestuur dit aan tot de helft van
de kosten. Wanneer een verenigingslid gebruik wil maken van deze vergoeding, moet hij of zij kunnen
aantonen dat de eigen ziekenfondsverzekering een vergoeding geeft die lager is dan 50% van de
opleidingskosten.
De verplichte jaarcontributie aan de EHBO-vereniging om de verplichte jaarlijkse herhalingslessen te
volgen, wordt niet vergoed.
Hutspottoernooi
Het hutspottoernooi is fantastisch verlopen. Er was een grote opkomst. Complimenten aan de
toernooicommissie.

Financiën
Het bestuur geeft de wedstrijdsecretaris een groot compliment vanwege haar alertheid voor het tijdig
‘teruggeven’ van de zaal als deze niet wordt gebruikt. Dit heeft een positief effect gehad op de kosten
van de zaalhuur.
Vanwege een aantal kampioensteams en promoties is meer uitgegeven aan attenties en consumpties.
De algemene kosten zijn flink hoger dan geraamd vanwege hogere verzekeringspremies, huur van een
bus etc.
Er is een extra gemeentelijk subsidiebedrag ingekomen als nabetaling van 2009. De vergadering
discussieert over de reservering c.q. besteding van (een deel van) dit bedrag. Gedacht wordt aan
verdere professionalisering c.q. doorontwikkeling van de vereniging.
Dames 1
Ook wordt de situatie met Dames 1 besproken. Nu Jacob Bakker is gestopt, neemt Benjamin Veldkamp
de training en coaching tot het einde van het seizoen waar. Jeroen Veldkamp koppelt deze beslissing
met het team terug. Jeroen Veldkamp en Wim Bijsterbosch ondersteunen Benjamin zoveel mogelijk.
Recreanten
De recreantenteams hebben veel plezier en de teams presteren goed. Het bestuur vindt het fantastisch
om tijdens de trainingen het enthousiasme en fanatisme van de teams te zien.
Datum Jaarvergadering
Zet ´m alvast in de agenda:
de jaarvergadering vindt plaats op: donderdag 26 mei 2011 in het Dorpshuis Heerde.
Volgende bestuursvergadering vindt plaats op 10 februari 2011.
De Rode Brigade
Jullie weten dat wij een uniek sponsorcontract hebben met De Langhenkel Groep en Langhenkel Orion.
Dit houdt o.a. in dat wij gratis toegang hebben tot alle wedstrijden van Langhenkel Volley (A League,
Nationale Beker en C.E.V. Cup).
Afgelopen jaren zijn we telkens met wisselende groepen erbij geweest en hebben wij het predicaat De
Rode Brigade gekregen door onze duidelijke aanwezigheid.
Dit seizoen is er nauwelijks aandacht van de leden geweest om eens een thuiswedstrijd van Langhenkel
Volley te bezoeken ondanks de aankondigingen van onze webmaster.
Als er zich tenminste 25 personen aanmelden (en dit mogen leden, familieleden en vrienden zijn)
kunnen wij een gratis bus laten rijden.
Kom op en geef via de website (www.langhenkelhec.nl) door dat je naar een wedstrijd toe wilt. Het
programma van Langhenkel Volley vind je ook op de website. Het levert onze vereniging ook nog eens
een bonus op als wij tenminste 10 keer een bus kunnen laten rijden.

Van Aarst Bang & Olufsen
Heerde

Juwelier Meiling
Heerde

Temu Warmte Techniek
Heerde

Pasfoto - tip van de NeVoBo
De NeVoBo adviseert haar leden als zij toch naar de vakfotograaf gaan voor paspoort of rijbewijs, de
pasfoto gelijk (kosteloos) te laten uploaden naar de bond. In Heerde kan dit bij Foto Veldman, wel het
registratienummer meenemen!
Opvragen van het registratienummer (of laten doorsturen naar) kan bij johang@langhenkelhec.nl.
Met vriendelijke groet,
Johan Gerards
Verslag Hutspottoernooi 2011
Op woensdag 5 januari jl. was er weer het welbekende hutspottoernooi. Een mooie gelegenheid om
elkaar nieuwjaar te wensen en lekker sportief het nieuwe jaar te beginnen.
Dit jaar was er een geweldige opkomst van onze leden en konden er maar liefst 12 teams ingedeeld
worden.
De teams hadden namen van bekende topteams uit de Nederlandse Volleybalcompetitie zoals: Draisma
Dynamo, Landstede Volleybal, Langhenkel Volley enz.
In de pauze was er in de kantine een gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje
hield de voorzitter een korte toespraak.
Er werd de hele avond gezellig en sportief volleybal gespeeld en na afloop kreeg iedereen een zak
boerenkool en een lekkere rookworst mee naar huis.
Met vriendelijke groet,
Toernooicommissie Langhenkel Hec
Wedstrijdverslag meisjes B, zaterdag 29 januari 2011
Zaterdag heeft meisjes B op een prachtige manier gewonnen bij De Voorwaarts in Twello. Voordat Anke
bij ons kwam spelen, heeft zij in Terwolde gespeeld met 4 meisjes die nu bij De Voorwaarts spelen. Zij
was er dus op gebrand om ze in de pan te hakken.
Drie sets lang was er niets aan de hand. Telkens dikke setwinst. In de vierde set ging het ineens fout,
want ze stonden maar liefst eerst met 0-6 en later met 6-14 ruim achter. Een ouder had vooraf gezegd: "
als jullie met 4-0 winnen, dan trakteer ik".
Of dat heeft geholpen weet ik niet, maar terwijl de druk van de tegenstander steeds groter werd, lukte
het de meiden na een magistrale inhaalrace om terug te komen tot 17-17. "Erop en Erover" was de
slogan vanaf de kant. "Nu geen middagdutje en hakken!!". Maar zo gemakkelijk ging het niet. De veel
langere tegenstanders roken setwinst en zo ging het gelijk op tot 24-24.
Wij hadden de opslag en de junior van het team haalde eens diep adem, gebruikte 6 van de 8 seconden
voor de concentratie en maakte geen fouten. Wat heet, de servicedruk bleef onveranderd hoog. Het
team was supergefocust en bleek die vierde set mentaal erg sterk te zijn. Hulde!! Super!! Genieten!!
De overwinning was mooi, maar het knokken in de vierde set was geweldig!! Een ervaring waar het
team veel van heeft geleerd en waar alle meiden sterker van zijn geworden.
Wim Bijsterbosch
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