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Vanuit het bestuur
De wedstrijden zijn allemaal weer gespeeld en heel langzaam maken we ons weer op voor de overgang van de
zaal naar het zand. En laten we eerlijk zijn, als het weer zo blijft als de afgelopen week dan is beachvolleybal ook
niet naar. Qua sportieve prestaties was het een wisselend jaar als je naar de verschillende teams van
Langhenkel/HEC bekijkt. Heren 1 heeft zich helaas niet kunnen handhaven in de 1e klasse na een wisselvallig
seizoen. Ons C team daarentegen deed het een stuk beter. Dit team werd in de 2e seizoenshelft ongeslagen
kampioen. Ze verloren zelfs geen set! Helaas kon ik zelf niet bij de kampioenswedstrijd zijn, maar ik mocht
gelukkig wel medailles uitdelen. En dat blijft altijd leuk!
Verder hebben we op 21 april na de laatste thuiswedstrijden natuurlijk ons jubileum gevierd in de kantine van de
Faberhal. Wat mij betreft was het een superleuke geslaagde avond! Op de avond zelf heb ik de organisatie al
bedankt. Maar ook via deze weg wil ik nogmaals de commissie bedanken voor het organiseren van deze mooie
avond! Het was een geslaagd feestje!
Als laatste wil ik graag ook nog even stilstaan bij de kantine. Het zat er al een paar jaar aan te komen, maar het
ziet er nu echt naar uit dat we per 1 september van het komende jaar de kantine zelf zullen moeten gaan
bemannen. We zijn hierover nog in onderhandeling met de gemeente, omdat er wat ons betreft een vergoeding
voor de vereniging tegenover moet staan. Dit is nog in volle gang, dus los van dat het loopt kan ik nog niet veel
concreets melden. Wel kan ik aangeven dat ik heb aangegeven bij de gemeente dat de datum van 1 september
voor ons allen haalbaar is als we voor 1 juni overeenstemming bereikt hebben. De tijd voor de gemeente begint
dus wel te dringen. Ook heb ik begrepen dat Jan Rorije inmiddels vernomen heeft dat zij dienstverband eindigt.
Voor Jan is dit uiteraard erg vervelend. Ik wil iedereen dan ook vragen om terughoudend te zijn in de gesprekken
met Jan over dit onderwerp. Zodra er meer bekend is over de kantine zullen we dit uiteraard communiceren.
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De afgelopen periode is er door heel veel mensen met enorm veel enthousiasme gespaard voor unieke producten
met spelersfoto’s en met logo’s van Langhenkel/HEC. Vooraf hadden we gehoopt op een opbrengst van ongeveer
€ 150,-. Komende vrijdag 18-5 is de uitreiking van de individuele prijzen en krijgen we de checque overhandigt
met het eindbedrag. En als ik de tussenstand mag geloven dan hebben we de gehoopte € 150,- ruimschoots
opgehaald! Iedereen die zegels heeft gespaard, producten heeft besteld en die zich heeft ingezet voor deze actie
enorm bedankt daarvoor! Dankzij jullie hebben we een enorm mooi resultaat neergezet!
Inmiddels zijn ook alle artikelen gedrukt. Maar hoe kom je nu in het bezit van de bestellingen die je gedaan hebt?
Dat lees je hieronder!
Je kunt de bestellingen die in jouw FANshop zijn gedaan met ingang van 19-5-2018 tot en met 23-5-2018 ophalen
bij PLUS Van den Hoven in Heerde. Je ontvangt een “ophaalmail”. Op vertoon van een print van het
“ophaalmailtje" kun je vervolgens je artikelen ophalen. Geen mail ontvangen? Ga dan naar je eigen FANshop en
Print het ‘ophaalbewijs’ uit.
Let op: de bestellingen kunnen alleen van 19-5-2018 tot 23-5-2018 bij PLUS Van den Hoven-Heerde opgehaald
worden! Kun je in deze periode niet naar de Plus? Meld dit even bij Wilco via Wilco@langhenkelhec.nl.
We kunnen dan kijken hoe we e.e.a. kunnen regelen.
Alle bestellingen uit jouw fanshop zitten in een tasje. Je zul vervolgens zelf moeten zorgen dat al jouw fans hun
Bestelling ontvangen.
Rabobank Clubkas Campagne
Komende zaterdag (19 mei) van 15:00 – 16:00 is de uitreiking van de cheque van de Rabobank Clubkas Campagne.
Wat we hiermee hebben opgehaald is niet duidelijk. Dat weten we altijd pas op het moment dat we de cheque
krijgen uitgereikt. De Rabobank heeft gevraagd om zoveel mogelijk mensen in het centrum van Heerde op de
been te krijgen tussen 15:00 – 16:00 in clubkleuren. Dus aan iedereen de oproep om zaterdag je rode
trainingsjack aan te doen en naar het centrum van Heerde te komen en zodoende onze club te
vertegenwoordigen tijdens het in ontvangst nemen van de cheque.
Met sportieve groet,
Wilco Nuiten,
voorzitter
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De foto's van de feestavond staan hier
Heb je leuke volleybalweetjes van binnen en buiten de vereniging voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten!
Kopij@Langhenkelhec.nl

