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Van het bestuur 
 
Langzaam kruipen we richting het einde van het jaar. Maar voordat het zover is, is het goed in stil te staan bij twee 
belangrijke momenten die de komende tijd voor ons op het programma staan. Allereerst natuurlijk onze Algemene 
Ledenvergadering van 30 november 2022. Hierbij de oproep aan al onze leden en de ouders/verzorgers van onze jeugdleden 
om aanwezig te zijn. Dit is het moment waarop wij als bestuur zijnde met iedereen in gesprek kunnen en willen over het 
afgelopen jaar, maar zeker ook over de visie op de toekomst.  
 
Het tweede moment/evenement dat ik hier wil benoemen is het buurt/bedrijventoernooi van 21 december. Mooi om te zien 
dat we dit kunnen organiseren samen met Stip en natuurlijk nog veel mooier om te zien dat er behoorlijk wat animo is! Wat 
mij betreft een prachtig voorbeeld van de activiteiten die de afgelopen periode zijn ondernomen om onze vereniging naar 
buiten toe in de schijnwerpers te zetten! En dat zullen we met elkaar moeten blijven doen! Dank aan iedereen die daar actief 
aan heeft bijgedragen de afgelopen periode! 
 
Verder ben ik verheugd dat we meerdere “nieuwe” vrijwilligers hebben mogen verwelkomen die ons als bestuur komen 
helpen! Dat is erg belangrijk want vele handen maken licht werk. En natuurlijk maakt dit ook weer nieuwe energie los. 
Energie die we allemaal hard nodig hebben om te blijven werken aan het veilig stellen van onze toekomst als vereniging. En 
ondanks dat we met deze extra inzet enorm geholpen zijn, er staan nog steeds vacatures open. Dus kun je of wil je een 
helpende hand bieden in het belang van de vereniging? Lees snel verder in de nieuwsbrief of ga in gesprek met één van de 
bestuursleden. 
 
Tot slot wil ik iedereen vooral uitnodigen om via de social media kanalen de wedstrijdverslagen te blijven aanleveren, lezen 
en delen. En om op verjaardagen, borrels, feesten- en partijen of op welke andere gelegenheid dan ook vooral onder de 
aandacht te blijven brengen hoe leuk en mooi onze gezamenlijke hobby is! Met vereende krachten zijn we op de vorige 
Algemene Ledenvergadering de uitdaging aangegaan en daarvan zien we voorlopig de eerste voorzichtige resultaten! 
Kortom, laten we met elkaar onze mooie sport en leuke vereniging in de schijnwerpers (blijven) zetten, het harde werken 
heeft effect! 

 
Tot snel in de zaal, in de kantine of in ieder geval tot 30 november op de Algemene Ledenvergadering! 
 
Met sportieve groet,  Wilco Nuiten Voorzitter Langhenkel/HEC 



   

 

  

Jaarkalender 2022-2023 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste data de komende periode.  
 
Algemene Ledenvergadering  woensdag 30 november 2022 
Eerstvolgende bestuursvergadering  donderdag 8 december 2022 
Buurt/bedrijventoernooi  woensdag 21 december 2022 
Hutspottoernooi   woensdag 4 januari 2023 
 
Zet deze data alvast in je agenda! 
 
 
Algemene Leden Vergadering op 30 november a.s. – Jij bent er toch ook bij?! 
Iedereen heeft persoonlijk via zijn/haar mail de uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering en de daarbij 
behorende stukken ontvangen. 
Op woensdag 30 november 2022 staat vanaf 20.00 uur de koffie/thee voor je klaar. Wij starten de Algemene 
Ledenvergadering om 20.15 uur. Locatie: kantine Burgemeester Faberhal. Wij zien je graag, tot dan! 
 
 
Automatische incasso jaarcontributie Nevobo seizoen 2022-2023 
Eind deze maand vindt de automatische incasso van de jaarcontributie plaats, dit betreft de Nevobo contributie 
en teamgelden. Voor verdere informatie, raadpleeg onze site: https://www.langhenkelhec.nl/contributie . 
 
 
Activiteitencommissie:  
 
* Buurt/Bedrijventoernooi woensdag 21 december 2022 
Op woensdag 21 december a.s. organiseren we samen met STIP, het STeun en InformatiePunt van de Gemeente 

Heerde “de Heerderse Kampioenschappen” in de Burgemeester Faberhal. Hieronder staat de uitnodiging, tot nu 

toe hebben zich al 12 teams gemeld die mee gaan spelen. 



 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
* Hutspottoernooi woensdag 4 januari 2023 
Op woensdag 4 januari willen wij een hutspottoernooi organiseren, voorafgegaan door een hapje en drankje. De 

uitnodiging volgt binnenkort, maar noteer deze datum alvast in je agenda. Vooraf is er de mogelijkheid om samen 

te eten, vanaf 18:30 uur. 

 

 

Vrijwilligers binnen onze vereniging 
Wij zijn erg blij te melden dat een aantal leden bereid is gevonden om wat taken van ons over te nemen. 
 
Ledenadministratie,  Social Media (FB,Insta) - Moniek 
Inhuur zaal/accommodatie   - Corine 
Kleding (senioren)    - Mirjam 
Attentie scheidsrechters regelen  - Linda 
Ledenwerfcommissie    - Anja, Linda, Gerdien 
 
Toch blijven wij nog op zoek naar meer vrijwilligers die ons willen helpen. Wil jij helpen? Laat het ons weten! Je 
mag ons persoonlijk aanspreken, maar je mag natuurlijk ook reageren via de mail bestuur@langhenkelhec.nl. 
 
 
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 Scheidsrechters 

- Verenigingsexpert (scheidsrechters) 

- Leden sponsorcommissie 

 

 

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!  
 

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