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Van het bestuur
De zomer is inmiddels echt begonnen. Al hadden wij helaas afgelopen week iets minder beachvolleybalweer.
Maar goed, ondanks dat is het wel lekker dat er weer meer kan. En het is ook goed om te zien dat een behoorlijk
aantal leden inmiddels in verschillende samenstelling met de voeten in het zand gestaan heeft. Blijf dat de
komende periode vooral met elkaar doen!
Met alle versoepelingen van de afgelopen periode ziet het doorkijkje naar het nieuwe seizoen er gunstig uit. Hoe
eind augustus, begin september de wereld er exact uitziet weet niemand, maar met de huidige ontwikkelingen
lijkt het erop dat wij tegen die tijd weer gewoon kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen op een manier die
dicht in de buurt komt bij wat we gewend waren.
Met het bestuur, met stichting Vrienden van de Faberhal en met de gemeente Heerde zijn we inmiddels druk
doende om alles voor te bereiden en acties uit te voeren, zodat wij bij de start van het nieuwe seizoen ook lekker
van start kunnen.
En dat brengt mij dan toch bij een kritische indringende oproep die ik hier wil doen, gericht aan al onze leden. De
lijst met openstaande functies, en gezochte vrijwilligers blijft onverminderd lang! Ik realiseer me dat veel mensen
al iets doen voor de vereniging, maar er moet ook nog veel gedaan worden. Juist na een periode waarin wij met
elkaar hebben gezien hoe belangrijk sociaal contact is, wil ik iedereen oproepen om een actie, groot of klein, op te
pakken. Je kunt al het verschil maken met een kleine tijdsinvestering van maar 30 minuten per week! Als wij
samen een pandemie kunnen doorstaan, dan kunnen we met elkaar zeker onze mooie vereniging draaiend
houden en zorgen dat we alle hobbels kunnen overwinnen. Kortom ik kijk uit naar alle aanmeldingen van mensen
die met het nieuwe normaal vol extra thuiswerkdagen nog een half uurtje weggevallen reistijd willen opvullen
met een dankbare taak voor onze mooie vereniging!
Voor nu: Iedereen veel plezier met beachvolleyballen op het Heerderstrand, een goede en gezonde vakantie en
tot op het strand of in de zaal!
Met sportieve groet,
Wilco Nuiten
Voorzitter Langhenkel/HEC

Laatste nieuws
Op vrijdag 18 juni jl. is aangekondigd dat stap 4 en 5 uit het heropeningsplan per zaterdag 26 juni gezet gaat
worden.
Voor de sport houden deze stappen in dat er per die datum weer in competitieverband gesport mag worden.
Jong en oud, binnen en buiten. Binnen de lijnen wordt de 1,5 meter losgelaten, buiten het veld geldt de 1,5
meter nog wel.
Ook publiek is, op 1,5 meter, welkom bij amateurwedstrijden.
Nieuwe voorlopige teamindelingen seizoen 2021-2022
Op basis van de inventarisatie die onder de leden is gehouden en de daarna gevoerde gesprekken met de
damesspeelsters, zijn wij voor seizoen 2021 – 2022 tot een voorlopige teamindeling gekomen. Op dit moment
leggen wij de laatste hand aan de indeling. De nieuwe teamindelingen zullen op vrijdag 2 juli 2021 gepubliceerd
worden. Wij hopen daarbij dan ook direct informatie te kunnen verschaffen rondom trainers.
Oproep: Hulp gezocht bij jeugdtrainingen op de woensdagmiddag
Marja Liefers geeft in het nieuwe seizoen op de woensdagmiddagen van 16.30-17.30 uur training aan de
allerkleinsten van onze vereniging, de Mini’s. En van 17.30-19.00 uur training aan onze Meiden C en Meiden B.
Zij kan wel wat hulp gebruiken bij deze trainingen. Welke ouder/speler wil Marja het nieuwe seizoen daarbij
komen helpen?
Ben jij in de gelegenheid om op woensdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 en/of van 17.30-19.00 uur te helpen,
meld je dan aan.
Aanmelden kan via bestuur@langhenkelhec.nl of neem contact op met Marja.
GEZOCHT: trainer jeugdteams Meiden C en Meiden B op de maandagen
Iedereen vindt het fijn om een trainer te hebben, jij, jullie team en dus ook het team dat voor of na jou traint. Wij
zijn een vereniging en dat betekent dat wij het samen moeten doen.
Volleyballen bij Langhenkel HEC kan alleen als iedereen zijn/haar steentje hieraan bijdraagt!
Met ingang van het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar een trainer voor ons Meiden C en Meiden B team op de
maandagavonden van 17.30-19.00 uur.
Onze huidige trainer (Marja Liefers) heeft aangegeven te stoppen. Wij zijn dus op zoek naar iemand die dit van
haar wil overnemen.
Ben jij de nieuwe trainer van ons Meiden C of Meiden B? of ken jij iemand die dit zou willen doen? meldt je dan
zo spoedig mogelijk aan via bestuur@langhenkelhec.nl.
Als je het prettig vindt kun je misschien ook samen met iemand anders training gaan geven!

Afgelast: PubQuiz
Helaas is de PubQuiz van vrijdag 18 juni in verband met te weinig deelname afgelast.
De organisatie kijkt of de PubQuiz eventueel op een later tijdstip alsnog gehouden wordt.
Overzicht openstaande functies
Bestuur:
- Bestuurslid Algemeen (aandachtsgebied : Technische Commissie)
- Bestuurslid Algemeen (aandachtgebied: PR, Communicatie & Sponsoring)
- Bestuurslid Algemeen (aandachtsgebied: Recreanten)
Commissies:
- voorzitter Technische Commissie
- meerdere leden voor de activiteitencommissie
- meerdere leden redactie nieuwsbrieven
- Coördinator Bardiensten
- Coördinator Scheidsrechters
- Leden sponsorcommissie
Overige werkzaamheden:
- inhuur zaalaccommodatie
- coördinator kleding/materialen
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!

