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Algemene Ledenvergadering 10 mei

De jaarvergadering zal op donderdag 10 mei om 20:00 uur in het Dorpshuis gehouden worden.
Wees allen aanwezig, want dit is niet zomaar een jaarvergadering. Dit is de laatste jaarvergadering van
onze voorzitter Johan van Loon, die jaren lang veel heeft betekend voor onze club. Hij heeft daar veel
tijd in gestoken zodat wij allemaal met veel plezier hebben kunnen volleyballen!

Vrijwilliger van het Jaar

WIE O WIE IS VOLGENS JOU DE VRIJWILLIGER VAN HET JAAR??
Je kunt nu namen voordragen voor de vrijwilliger van het jaar; graag mailen naar
j.veldkamp28@gmail.com.

Oproep aan alle leden!

Denk bij het verlaten van de sporthal aan je wedstrijdkleding en trainingspak! In de afgelopen periode
zijn veel trainingspakken enz. gevonden. Voor veel gevonden voorwerpen geldt: eigenaar onbekend.
Ben je wat kwijt, meld je dan bij Liny of Tineke van den Bosch.

Team Sport
Borculo

Meisjes C1 Kampioen!

Vitax Taxibedrijf
Heerde

Bouwbedrijf J. van Velde
Heerde

Juwelier Meiling
Heerde

Op zaterdag 21 april is meisjes C1 kampioen geworden in de Hoofdklasse.

Op de foto het feestende team met de coach Anja Bijsterbosch (2e van links) en trainer Wim
Bijsterbosch (rechts). Helemaal links invalcoach Jeannet Kamphuis.

Zoektocht naar leukste sportvereniging

De zoektocht naar de leukste sportvereniging van de gemeente Heerde is nu van start gegaan.
En volleybalvereniging Langhenkel-HEC maakt een serieuze kans! Twee titels voor volleybalvereniging
Langhenkel-HEC? Roep alle leden, supporters, vrijwilligers en sponsors op om een stem uit te brengen!
Er is in de gemeente Heerde een titel te winnen voor de sportvereniging met de beste waarderingcijfers.
Daarnaast is er een titel voor de sportvereniging met de meeste stemmen.
Stemmen kan via de site! ( www.langhenkelhec.nl ).

Jumbo spaaractie – laatste stand van zaken

De teller van de Jumbo actie voor onze vereniging staat op 141,00 euro. Op naar de 200 euro!
U kunt onze club ook steunen door de munten die u ontvangt bij uw dagelijkse boodschappen in de
juiste koker te doen: die van Langhenkel-HEC !

Kopij?
Heb je nieuws of gewoon iets leuks te melden in de
nieuwsbrief? Stuur het naar:
cobie@langhenkelhec.nl.

Nieuwsbrief automatisch ontvangen?
Meld je aan via de website www.langhenkelhec.nl – media – nieuwsbrief. Op deze manier ontvang je
automatisch de nieuwe nieuwsbrief in je mailbox.

