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Van het bestuur
Inmiddels is het alweer bijna eind november en de voorbereidingen voor de feestelijkheden in december zouden
normaal gesproken in volle gang zijn. Helaas blijft de situatie met Corona echter actueel en moeten wij dus
concluderen dat we veel van de feestelijkheden die wij normaal met elkaar zouden delen, denk aan het
sinterklaasfeest en denk aan het oliebollen bakken nu niet kunnen organiseren. Dat is uiteraard heel jammer,
maar uiteindelijk doen wij dit om (hopelijk) volgend jaar weer een aantal nieuwe samenkomsten te kunnen
houden. En nog veel belangrijker wij doen dit ook omdat wij hopen dat we binnen afzienbare tijd weer met elkaar
de zaal in kunnen.
Binnen het bestuur zijn en blijven wij voortdurend in gesprek met de gemeente Heerde, de Nevobo en met de
andere gebruikers van de Faberhal om met elkaar te bespreken wat er kan en niet kan op het moment dat er
weer groen licht komt om te gaan trainen of mogelijk zelfs om de competitie te hervatten. Dit zijn goede en
constructieve gesprekken, maar ook gesprekken waaruit blijkt dat er naar de toekomst toe nog veel onduidelijk is.
Eén van de thema’s waar voortdurend over gesproken wordt met de gemeente is de situatie in de Faberhal met
betrekking tot de ventilatie. Kort gezegd, op dit moment loopt het landelijke onderzoek naar ventilatievereisten
vanuit TNO en RIVM nog. Met de gemeente bespreken wij meerdere scenario’s. Wel is duidelijk dat de Faberhal
niet de enige locatie binnen de gemeente Heerde is waar mogelijk aanpassingen gedaan moeten worden. Er moet
ook worden gedacht aan bijvoorbeeld scholen en andere openbare gebouwen. Wat dit precies voor de Faberhal
en voor HEC gaat betekenen weten wij nog niet, maar als we concreter kunnen informeren zullen wij dat
uiteraard doen.
Dat Corona ook een positief effect heeft gehad, mogen wij hier gelukkig ook benoemen. Door het aanscherpen
van de maatregelen en het stilleggen van de competitie hebben wij in samenspraak met de gemeente ervoor
kunnen zorgen dat de geplande verbouwing van de keuken in de kantine naar voren is gehaald. De afgelopen
weken is er hard gewerkt aan het renoveren en verbouwen van de oude keuken.

Voor nu kunnen wij niet anders dan onze hoop uitspreken dat we binnen afzienbare tijd weer met elkaar kunnen
sporten. Blijf vooral met elkaar in contact via de manieren die de richtlijnen toestaan en blijf vooral gezond!
Met sportieve groet,
Wilco Nuiten
Voorzitter Langhenkel/HEC
Laatste nieuws - Corona update
Op de persconferentie van dinsdagavond 17 november heeft het kabinet aangegeven dat we na 2 weken
verscherpte maatregelen weer terug gaan naar de maatregelen zoals afgekondigd half oktober. Eén van deze
maatregelen was dat voor senioren gesport kon worden met maximaal 4 personen. Daarbij moet er echter
continu 1,5 meter afstand worden gehouden.
In afstemming met de Nevobo en de gemeente Heerde blijft de situatie zoals per 14 oktober nog steeds van
kracht. Voor ons wil dat zeggen dat er op dit moment alleen getraind kan worden door de jeugd teams en niet
door de senioren teams.
Voor jeugd (kinderen en jeugd tot 18 jaar) is niets veranderd, zij mogen ‘gewoon’ trainen en hoeven hierbij in het
veld geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 Kinderen en jeugd tot 18 jaar houden wel 1,5 meter afstand tot de trainer.
 Na afloop van de training geldt wel het maximum van 4 (was maximaal 2 personen) voor de groepsgrootte
voor jeugd van 13 jaar en ouder.
Hervatting competitie
De Nevobo is druk bezig met het uitwerken van de verschillende mogelijke scenario’s voor hervatting van de
competitie. Zoals het er nu voor staat is de hoop om de competities per januari weer te hervatten. Hiervoor zijn
meerdere scenario’s opgesteld. Daarover is meer informatie te vinden op de website van de Nevobo.
Of en hoe de competitie hervat kan worden, is op dit moment nog niet bekend. Zodra daarover meer bekend is,
zal hierover communicatie volgen.
Algemene Leden Vergadering
De Algemene Ledenvergadering van onze vereniging staat gepland op woensdag 23 december a.s.
Door de huidige coronamaatregelen is het waarschijnlijk niet haalbaar om iedereen van onze vereniging de
mogelijkheid te bieden bij deze ledenvergadering fysiek aanwezig te zijn. Daarom zal de ALV digitaal gehouden
worden. Iedereen wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Jaarkalender – Belangrijke data
Alle geplande activiteiten tot 1 januari 2021, met uitzondering van de ALV op 23 december a.s, gaan helaas niet
door.

Contributie 4e kwartaal 2020
Omdat wij momenteel door de verscherpte Coronamaatregelen niet kunnen trainen, heeft het bestuur besloten
om de contributie inning van het 4e kwartaal van dit jaar niet uit te voeren.

Resultaat Rabo ClubSupport - Bedankt voor jullie support!
Zoals jullie in de laatste nieuwsbrief van oktober konden lezen, heeft onze vereniging meegedaan aan de Rabo
Clubsupport. Leden van de Rabobank konden hun stem uitbrengen op hun favoriete club, vereniging of stichting.
Onze vereniging mocht dit jaar een digitale cheque ter waarde van € 260,24 in ontvangst nemen.
Namens het bestuur willen wij iedereen die op onze vereniging heeft gestemd, hartelijk bedanken.
Overzicht openstaande functies
Bestuur:
- Bestuurslid Algemeen (aandachtsgebied : Technische Commissie)
- Bestuurslid Algemeen (aandachtgebied: PR, Communicatie & Sponsoring)
- Bestuurslid Algemeen (aandachtsgebied: Recreanten)
Commissies:
- meerdere leden voor de activiteitencommissie
- meerdere leden redactie nieuwsbrieven
- Coördinator Bardiensten
- Coördinator Scheidsrechters
- Leden sponsorcommissie
Op korte termijn:
- Bestuurslid Dagelijks Bestuur (aandachtsgebied: Penningmeester)
- Ledenadministrateur
Wil je meer weten? Of wil jij hierin iets betekenen of ons helpen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten!

Tot slot
Heb je nog opmerkingen, aanvullingen of suggesties voor het bestuur? Of wil je het bestuur ondersteunen door
één of meerdere taken op te pakken? Zoek vooral contact met ons via de mail (bestuur@langhenkelhec.nl). En
persoonlijk bij één van de bestuursleden mag natuurlijk ook altijd!

