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Van het bestuur
2020 is weer in volle gang! We zijn 2019 goed geëindigd met het oliebollenbakken. En we zijn 2020 goed
begonnen met een mooie aftrap in de vorm van het ouder-kind en Hutspot toernooi. Met dit keer een heerlijk
buffet erbij. Mooi dat we op deze manier het nieuwe jaar hebben kunnen aftrappen. Dank aan de vrijwilligers die
betrokken zijn geweest bij de organisatie.
Verder is er 13 januari een “brainstormsessie” geweest om met het bestuur en leden naar de toekomst van de
vereniging te kijken. Helaas kon ik zelf niet aanhaken bij deze sessie, maar de eerste geluiden die ik van de overige
bestuursleden heb ontvangen is dat het een goede en vruchtbare avond is geweest. Binnen het bestuur gaan we
alle input die we hebben opgehaald nu bespreken en zullen vervolgens natuurlijk een terugkoppeling geven.
Op deze plaats zou ik graag ook nog een keer kort aandacht willen besteden aan het afscheid van Johan Gerards.
Johan, namens het bestuur nogmaals bedankt voor alles wat je voor de vereniging hebt gedaan!
Tot slot graag nog even speciale aandacht voor het feit dat we op zoek zijn naar een opvolger voor Wim van den
Berg. Op een later moment zullen we een overzicht geven van alle openstaande vacatures.
Voor nu veel lees plezier met de rest van de nieuwsbrief en tot snel in de zaal of de kantine!
Met sportieve groet,
Wilco Nuiten
Voorzitter Langhenkel/HEC

Juwelier Meiling
Heerde
Vitax Taxibedrijf
Heerde

Jaarkalender – Belangrijke data
Hieronder de belangrijke data van de komende periode.
Zet ze alvast in je agenda!
Maandag 10 februari 2020
Vrijdag 28 februari 2020

Bestuursvergadering
Blacklight toernooi Jeugd

Herhaalde oproep: Penningmeester gezocht!
Helaas hebben wij geen reacties ontvangen op onze vorige oproep. Daarom willen wij iedereen nogmaals
attenderen op de vacante functie van Penningmeester, door onze oproep in deze Nieuwsbrief te herhalen. Wij
hopen dat er leden zijn die zich geroepen voelen om ons bestuur te komen versterken.
Wim v.d. Berg neemt dit seizoen afscheid als Penningmeester van onze vereniging.
Omdat deze functie te belangrijk is om zonder invulling verder te gaan, roepen wij onze leden en ouders van onze
jeugdleden op om ons bestuur te komen versterken.
Wie durft de uitdaging aan? Meld je aan als onze nieuwe penningmeester!
Als je wilt weten wat er van een penningmeester wordt verwacht, neem dan gerust contact met ons op.
Brainstormsessie ToekomstvisieLanghenkel HEC
Op maandagavond 13 januari zijn wij bijeen geweest om samen met onze leden na te denken en in gesprek te
gaan over de toekomst van onze vereniging.
De volgende onderwerpen zijn deze avondaan bod gekomen:
* Blijven bestaan, bestuurskracht en samenwerken
* Vrijwilligers vinden, waarderen en behouden
* Ledenbehoud en werving
* Communicatie
* Wat vinden jullie van het Beachvolleybal binnen onze vereniging

De aanwezige leden werden verdeeld in 4 groepjes; elk groepje kreeg een aantal onderwerpen ter beschikking
waarmee men aan de slag ging.
Alle op-/aanmerkingen en tips van de aanwezigen zijn geïnventariseerd.
Alle input van deze bijeenkomst zal in het bestuur besproken worden en terugkoppeling hiervan zal waarschijnlijk
medio maart plaatsvinden.
Het bestuur bedankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en geleverde inbreng. Fijn dat jullie hiervoor tijd
vrij hebben gemaakt!
Overzicht openstaande functies
Tijdens de brainstormsessie van 13 januari jl. kwam als belangrijkste tip richting het bestuur naar voren, dat er
duidelijkheid moet komen welke functies binnen onze vereniging nog niet ingevuld zijn/waar nog hulp nodig is.
Op dit moment zijn we als bestuur bezig met het opstellen van een overzicht. In de volgende nieuwsbrief zullen
we dit overzicht opnemen. Daarnaast zullen we dit op de site publiceren.
Terugblik Oliebollen en Appelflappen bakken
Op zaterdagmiddag28 december sloten wij het “oude jaar” af met het bakken van heerlijke appelflappen en
oliebollen. Alle leden waren uitgenodigd om even langs te komen en een “flapje” of “bolletje” te komen eten.
Gezellig dat er door een aantal leden aan onze oproep gehoor werd gegeven.
Terugblik Ouder-kindtoernooi/Hutspottoernooi
Op woensdag 8 januari jl. zijn wij het jaar 2020 gezellig en sportief gestart met het traditionele hutspottoernooi.
Voorafgaand aan het toernooi hebben wij dit jaar met z’n allen genoten van een goed verzorgd
stamppottenbuffet door onze sponsor Slagerij van Guilik. Er was een mooie opkomst met 45 deelnemers,
verdeeld over 6 teams.
Eerder die middag vond er ook het ouder-kindtoernooi voor de mini's en de C-jeugd plaats. De jeugdleden kregen
na het spelen van de onderlinge wedstrijdjes als beloning patat en snacks en de ouders konden gebruik maken
van het stamppotbuffet. Het was leuk om op deze manier samen met heel veel leden op dezelfde dag sportief het
nieuwe jaar in te luiden.
Linda en Nelleke, Marja en de leden van de Jeugdcommissie, allen bedankt voor de fantastische organisatie van
beide toernooien. Iedereen die aanwezig was bedankt voor de leuke en enthousiaste sfeer!

Afscheid Johan Gerards
Omdat Johan Gerards tijdens de Algemene Ledenvergadering door familieomstandigheden verhinderd was, is er
op woensdag 8 januari jl. tijdens het stamppotbuffet alsnog afscheid van hem genomen.Johan verzorgde de
laatste jaren de administratie van onze vereniging. Vele jaren heeft hij echter ook op andere gebieden zoals
penningmeester, ledenadministrateur, voorzitter en speler, enorm veel tijd en energie in de club gestoken. Zijn
jarenlange inzet heeft onze vereniging veel goeds gebracht.
Hij kreeg hiervoor uit handen van Wim v.d. Berg een oorkonde van zijn Erelidmaatschap. Tevens ontving Johan als
dank een bos bloemen en bijbehorende attentie.

Materialen
Zoals iedereen wellicht al heeft gezien, hebben wij de nieuwe netten en spansystemen reeds in gebruik. Ook
hebben zijn er nieuwe antennes en 2 nieuwe telborden geleverd.
Zijn er materialen stuk of heb je klachten? meldt dit dan bij Wilco, via bestuur@langhenkelhec.nl, hij is hiervoor
binnen onze vereniging het aanspreekpunt.

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

