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Van het bestuur
Heel voorzichtig kruipen we in de competities alweer richting de spannende laatste fase. Voorzichtig kunnen we met potlood al
wat klasseringen gaan invullen. Net als dat we achter de schermen alweer volop bezig zijn met het komende seizoen. In de
technische commissie is iedereen al druk bezig om ook voor volgend jaar de puzzel met spelers/speelsters, teams en trainers
weer rond te krijgen. En dat is altijd een behoorlijk uitdaging. Aan iedereen de oproep om vooral tijdig aan je trainer/trainster
kenbaar te maken of je volgend jaar nog wel of niet blijft volleyballen. We hopen uiteraard van wel. Ben je
trainer/trainster/coach, geeft dan vooral bij Marja (voor de jeugdteams) en Rikjan (voor de seniorenteams) aan of je wel of niet
verder wilt als trainer. Hoe sneller we duidelijkheid hebben, hoe sneller we aan de slag kunnen om alles in orde te maken.
Jeugdclinic
Helaas hebben we de jeugdclinic door omstandigheden twee keer moeten verplaatsen. Gelukkig hebben we uiteindelijk toch
nog een datum kunnen vinden. Komende zaterdagochtend zullen een aantal heren van Coniche Topvolleybal Zwolle een clinic
verzorgen voor onze jeugd. En voor vriendjes en vriendinnetjes van onze jeugd. Zoals bij de losse uitnodiging al te zien was, is
iedereen van harte welkom om deel te nemen! Hoe meer deelnemers hoe leuker! En uiteraard nodigen we de rest van de
vereniging vooral uit om te komen kijken. Het is tenslotte geen wekelijkse activiteit. Dus kom vooral naar de zaal. Tussen 09:00
– 10:30 zullen de Mini’s en de C-jeugd aan de beurt zijn. Van 10:30 -12:00 is het de beurt aan de B- en A-jeugd en Dames 3.
Uiteraard hoop ik heel veel van jullie daar te zien!
Problemen met de kachel
Helaas hebben we ook de afgelopen periode weer behoorlijk wat problemen gehad met de kachel in de hal en in de kantine.
Onze contactpersoon bij de gemeente begrijpt onze frustratie en is (zoals ik van Marleen gewend ben) hard aan het werken aan
een oplossing. Inmiddels heb ik me laten vertellen dat er een signaleringssysteem gemaakt is, waarmee Van Dorp pro actief
een signaal krijgt als er problemen met de kachel zijn. Of daarmee alle problemen direct verholpen zijn is uiteraard de vraag,
maar het helpt in ieder geval bij het bereiken van een structurele oplossing. In de tussenliggende tijd, als er problemen zijn met
de kachel (en de temperatuur in de hal) blijf het vooral melden (en bij voorkeur op het moment zelf via
bestuur@langhenkelhec.nl).

Juwelier Meiling
Heerde
Vitax Taxibedrijf
Heerde

Boeien en Binden van Jeugd
Met een aantal leden van het bestuur, leden van de jeugdcommissie en een aantal jeugdspeelsters hebben we inmiddels 2
sessies gehad in dit traject onder leiding van NOC NSF. Insteek is om met en voor jeugd zaken te organiseren om te zorgen dat
we onze vereniging zo leuk en interessant mogelijk maken/houden voor jeugd. Uit de soms pittige sessies komen
verbeterpunten naar voren waar we als bestuur, jeugdcommissie en vereniging in zijn algemeenheid mee aan de slag
kunnen/moeten. Daarnaast komt er vooral ook heel veel energie los. Erg leuk om te zien! Meer informatie zullen we later delen

Ballentassen en wedstrijdballen
Inmiddels zal het bij iedereen doorgekomen zijn. We hebben een iets andere opzet qua ballen. Er liggen in het opberghok een
4-tal ballentassen, genummerd 1 t/m 4. Dit zijn tassen die tijdens trainingen gebruikt kunnen worden om te kunnen trainen.
Oproep aan iedereen is om bij het inpakken van de tas aan het einde van de training even op te letten dat er 11 ballen met het
juiste nummer in de betreffende tas gaan.
Verder hebben alle teams een ballentas met 6 ballen ontvangen om mee te nemen naar uitwedstrijden. In het hok liggen verder
4 groen-gele wedstrijdballen (voorzien van een nummer). Deze ballen zijn om thuis onze wedstrijden mee te spelen. Het is niet
de bedoeling dat deze ballen worden gebruikt tijdens trainingen.
Tot slot
Heb je nog opmerkingen, aanvullingen of suggesties voor het bestuur? Mail deze vooral naar bestuur@langhenkelhec.nl, of
maak ze kenbaar via de ideeënbal. En persoonlijk bij één van de bestuursleden mag natuurlijk ook altijd!
Tot snel weer in zaal!
Met sportieve groet,
Wilco Nuiten
Voorzitter Langhenkel/HEC

Jaarkalender – Belangrijke data
Hieronder alvast een overzicht van de belangrijke data van de komende periode. Zet ze alvast in je agenda!

16 februari 2019
04 maart 2019
11 maart 2019
01 april 2019
08 april 2019
13 april 2019
01 mei 2019
06 mei 2019
01 juni 2019
03 juni 2019

Jeugdclinic Coniche Topvolleybal Zwolle
Bestuursvergadering Maart
Boeien en Binden van jeugd – sessie 3
Bestuursvergadering April
Vergadering Technische Commissie
SlotBBQ seizoen 2018 – 2019
Publicatie voorlopige teamindeling seizoen 2019-2020
BestuursvergaderingMei
Schoonmaakdag Kantine
Bestuursvergadering Juni

Barbezetting – Februari, Maart & April
Voor de volgende momenten zoeken we nog mensen die achter de bar willen staan.
Zaterdag 23 februari
Zaterdag 30 maart
Zaterdag 13 april

2 personen tussen 12:00 – 17:00
1 persoon tussen 12:00 – 17:00 & 1 persoon tussen 16:00 – 18:00
2 personen tussen 12:00 – 17:00

Kun je één van deze momenten iets betekenen achter de bar? Laat het zo snel mogelijk weten via Wilco@langhenkelhec.nl
Voor woensdag 20 februari & woensdag 20 maart (wedstrijden van Heren 1 en Heren 2) doen we een uitdrukkelijk beroep op
Heren 1 en Heren 2 om zelf rondom de wedstrijd te zorgen voor (extra) barbezetting. Dit om te voorkomen dat het op dezelfde
mensen neerkomt die op woensdag vaak al achter de bar stappen.

Nieuwe sponsoren
Het was al te lezen op de website, Facebook en in de schaapskooi. Maar mocht je het hebben gemist….. Muta Sport en Slagerij
van Guilik hebben beide een meerjarige sponsorovereenkomst met ons gesloten. Muta voorziet onze vereniging de komende 5jaar van onze kleding en Slagerij van Guilik sponsort de aanschaf van nieuwe ballen de komende periode! Met de
betrokkenheid en bijdrage van beide zijn we uiteraard heel erg blij!

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

