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Van het bestuur
Activiteitenkalender
Hulp gevraagd – vrijwilligers gezocht!!!!
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Van het bestuur
Je knippert een paar keer met je ogen en het is alweer maart. Qua temperatuur buiten zou je dat weliswaar niet
direct zeggen. Maar ondanks de koude temperaturen begint de beachvolleybalkalender inmiddels alweer vol te
lopen. En goed nieuws! Na een jaar afwezigheid staat “ons” Heerderstrand er toch weer gewoon op. Een mooie
gelegenheid voor de beachvolleyballers om komende zomer dichtbij huis zand tussen de tenen te hebben.
Verder is de jubileumcommissie hard bezig met de organisatie van de jubileumavond. Ook ik weet nog lang niet
alles wat er die avond gaat gebeuren, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het op zaterdag 21 april 2018 een
mooi feestje gaat worden! Naast de jubileumavond zullen er nog meer activiteiten komen door het jaar heen. We
verklappen nog niet precies wat, maar we communiceren in deze nieuwsbrief wel alvast de data. Dan kan
iedereen die in ieder geval alvast in de agenda zetten!
Velen van jullie zullen ook hebben gezien dat we 13 februari 2018 op de voorpagina van de Schaapskooi hebben
gestaan in het kader van ons jubileum. Ik ben erg trots op het resultaat van het interview. Volgens mij was dit
weer mooie PR voor onze vereniging. Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief al hebben kunnen lezen, zijn we nog wel
op zoek naar leuke anekdotes en oude foto’s. Ondanks dat ik al veel mensen heb horen zeggen dat ze oude foto’s
etc. hebben, heb ik nog niets ontvangen. Heb je iets leuks uit onze clubhistorie? Stuur dit dan vooral naar me op
via Wilco@langhenkelhec.nl of gooi het door de brievenbus op De Haere 22 in Heerde.
De gesprekken met de gemeente over de Faberhal, de kantine en de staat van de materialen, lopen
onverminderd door. Blijf eventuele signalen over defecte materialen vooral aan mij en Rikjan doorgeven. Wij
zullen dit meenemen in het overleg met de gemeente. Wel hierin nog een kleine verwijzing na mijn oproep in de
vorige nieuwsbrief. Laten we zorgen dat wij op een goede manier met alle materialen omgaan en dat we de
hokken en de hal opgeruimd houden. Dan blijft onze sportomgeving zo prettig mogelijk.
Verder vraag ik nogmaals aandacht voor de Clubfund Actie met Plus van de Hoven die in volle gang is. Alle
fotokaarten van spelers die op de foto zijn geweest, zijn uitgedeeld. Het is dus zaak voor iedereen om zijn/haar
fanshop te activeren. Leden die geen eigen fanshop hebben, maar wel artikelen willen bestellen met het
Langhenkel/HEC Logo kunnen terecht op www.clubfund.nl/HEC.

Juwelier Meiling
Heerde
Vitax Taxibedrijf
Heerde

Wil je geen artikelen bestellen maar doe je wel boodschappen bij de Plus? Pak dan in ieder geval de
Clubfundpunten aan en zorg dat deze (via mij) terecht komen bij iemand die wel spaart! Op die manier help je
iemand anders aan zegels en help je de vereniging aan extra inkomsten, want vergeet niet dat we per gebruikte
zegel 5 cent krijgen als vereniging. Hoe meer producten we dus bestellen hoe beter! Meer informatie over de
actie is te vinden op: http://bit.ly/HEC-Clubfund.
Tot slot nog even als reminder: Uiterlijk 16 maart ontvangen leden van de Rabobank Noord Veluwe een
uitnodiging om te stemmen voor de Rabobank Clubkas Campagne. Meer weten over de Rabobank Clubkas
campagne? Kijk op: http://bit.ly/HEC-Clubkascampagne

Met sportieve groet,
Wilco Nuiten,
voorzitter

Activiteitenkalender
Aangezien er in het jubileumjaar allerlei activiteiten georganiseerd gaan worden, hier alvast de data die je vrij
kunt houden!!!
In de komende nieuwsbrieven zullen we jullie meer onthullen over de activiteiten die ingepland staan.
Datum:
Activiteit:
Voor wie:
21 april
Jubileumavond
Volledige vereniging
8 juni
Jeugdkamp
Jeugd
1 september
Volledige vereniging
13 september
Leden en Oud leden
15 september
Nevobo volleybalspektakel
27 oktober
Jeugd
30 november
29 december
Volledige vereniging

!!! HULP GEVRAAGD !!!! VRIJWILLIGERS GEZOCHT !!! HULP GEVRAAGD !!!! VRIJWILLIGERS GEZOCHT !!!
Wie vindt het leuk om te helpen bij het geven van volleyballes aan kinderen van groep 3 en 4 van het Talent en
van Wereldwijs?
Geef je op bij Marja Liefers om op onderstaande data te helpen!
Talent:
Wereldwijs:

maandag 9 april, 16 april, 23 april van 10.30 - 14.00 uur,
donderdag 5 april, 12 april, 19 april, 26 april van 12.30 - 14.30 uur.

Heb je leuke volleybalweetjes van binnen en buiten de vereniging voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten!
Kopij@Langhenkelhec.nl

