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Van het bestuur
De lockdown gaat onverminderd door. En dus zijn wij weer een nieuwsbrief verder waarbij we elkaar niet in de zaal hebben
kunnen ontmoeten. Inmiddels komen er steeds meer berichten over mogelijke versoepelingen. Hoe deze de binnensport
gaan raken is nog steeds onduidelijk. Maar er gloort dus hoop aan de horizon, dat wij in de loop van dit jaar weer met elkaar
de zaal in kunnen. En dat is uiteraard een heel mooi vooruitzicht.
Aan de andere kant merken we ook dat het evenwicht nog steeds heel kwetsbaar is. Een recent voorbeeld daarvan hebben
wij natuurlijk gezien met de uitbraak van Corona op Basisschool Het Talent en de gevolgen voor de trainingen bij SEH. In
nauw overleg met onder andere de gemeente Heerde is besloten dat wij op dit moment nog kunnen blijven trainen met de
jeugd (buiten), maar het laat wel zien dat we met elkaar voorzichtig moeten blijven.
Met de mogelijkheid dat wij met de ingang van het nieuwe seizoen weer wat kunnen gaan doen in de zaal, starten ook de
voorbereidingen op het nieuwe seizoen weer. Daarover later in deze nieuwsbrief nog meer. Daarnaast zijn wij in gesprek met
meerdere externe partijen om te kijken of we iets kunnen organiseren op het vlak van beachvolleybal voor komende zomer.
Verder wil ik even stilstaan bij de Pubquiz die op 19 maart heeft plaatsgevonden. Allereerst wil ik uiteraard de organisatie
bedanken voor de tijd en energie die ze hebben gestoken in het organiseren. Ondanks dat ik zelf niet aanwezig kon zijn, heb
ik zeer positieve geluiden teruggekregen over de avond. Zolang wij elkaar nog niet fysiek kunnen ontmoeten is het belangrijk
en natuurlijk ook gewoon erg leuk om dit soort activiteiten met elkaar te doen. Mijn oproep is dan ook om vooral dit soort
initiatieven aan te dragen en te ondersteunen bij het organiseren. En natuurlijk wil ik ook onze prijswinnaars feliciteren met
de gewonnen prijs.
Rest mij verder niets dan iedereen weer goede gezondheid toe te wensen en de hoop uit te spreken dat wij elkaar snel weer
ontmoeten!
Met sportieve groet,
Wilco Nuiten

Laatste nieuws
Naar aanleiding van het bericht in de media over het sluiten van Het Talent en het stoppen van SEH van jeugdtrainingen door
de hoge coronabesmettingen heeft het bestuur contact gehad met de gemeente Heerde m.b.t. onze jeugdtrainingen.
Naar aanleiding daarvan is er naar onze jeugdleden en hun ouders een extra nieuwsbericht gestuurd.
Binnen onze jeugdteams is er momenteel nog geen sprake van Coronabesmettingen. Daarom mogen onze buitentrainingen
nog doorgaan. Maar om de veiligheid van onze jeugd en vooral die van onze jeugdtrainer niet in gevaar te brengen, vragen
wij in het nieuwsbericht onze jeugd en hun ouders om de basisregels goed na te leven.
Jaarkalender – Belangrijke data
Helaas zijn alle geplande activiteiten dit seizoen door de Corona maatregelen niet doorgegaan.
Vanaf 1 september 2021 zal de jaarkalender weer ingevuld gaan worden.
Contributie 2e kwartaal 2021
e
Het bestuur heeft na overleg besloten om ook de contributie voor het 2 kwartaal van 2021 niet te innen.
Voorbereidingen nieuwe seizoen 2021-2022
Binnen de Nevobo zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang. Uitgangspunt is dat er een normaal seizoen
gedraaid kan gaan worden. De Nevobo gaat er dus vanuit dat per 1 september 2021 de competitie weer gestart wordt.
Dit houdt in dat onze vereniging ook de nodige voorbereidingen moet gaan treffen.
Om een goed beeld te krijgen hoe iedereen hier tegenover staat,is besloten onder de leden te inventariseren wat zij willen.
Alleen trainen of alleen competitie spelen of beiden of geen van beiden.
Als het goed is hebben alle leden inmiddels van hun aanvoerder hierover een bericht ontvangen. Indien je nog niet
gereageerd hebt, graag z.s.m. bij je aanvoerder aangeven wat je voorkeur is.

Terugblik digitale PubQuiz
Op vrijdag 19 maart om 20:00 uur was het zover, een pubquiz met 21 deelnemers. In Microsoft Teams werden er met behulp
van Kahoot 40 vragen gesteld, die in korte tijd beantwoord moesten worden en waarbij er elke keer 4 keuzemogelijkheden
waren. Je kreeg punten voor het juiste antwoord en ook hoe snel het antwoord ingevuld was.
Het was een spannende strijd met vragen die over diverse onderwerpen gingen, waaronder ook een aantal vragen over
volleybal.
De prijswinnaars waren:
Iven Eibrink
Romy Schakelaar
Kasper Gelderman
Zij hebben alle drie hun prijs thuisbezorgd gekregen.

Het was erg leuk en gezellig om elkaar weer een keer te zien en te spreken en gezien de positieve reacties, voor herhaling
vatbaar.
Groeten, Marja Liefers en Linda de Jong

Kantine Faberhal
Omdat binnensporten niet mogelijk is en de sporthal gesloten is door de Corona maatregelen kon de verbouwing van de keuken
eerder starten dan gepland. Inmiddels is de verbouwing gereed. Zie hieronder foto’s van het resultaat.

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:
- Ledenadministrateur
Wil je meer weten? Of wil jij hierin iets betekenen of ons helpen, laat ons dit dan a.u.b. 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!

