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Van het bestuur

De afgelopen zonovergoten paasdagen zouden je bijna doen vergeten dat het laatste restant van het zaalseizoen
is aangebroken. De teams werken de laatste wedstrijden in de competitie af en daarna kunnen wij nog lekker een
paar weken doortrainen in de zaal. Toch lonkt met dit mooie weer ook het zand. En dus is dat ook een goed
moment om alvast binnen je eigen team eens te informeren of er animo is om ook na het einde van het seizoen
met elkaar een balletje te slaan. We hebben tenslotte een paar schitterende mobiele beachvolleybalvelden en
een mooie locatie in de vorm van het Heerderstrand. Mijn oproep is dan ook om vooral nog even lekker te spelen
in de zaal en daarna lekker het zand op te zoeken.
Mijn tweede oproep is om de komende weken vooral zoveel mogelijk kennissen, vrienden en familieleden te
enthousiasmeren voor onze mooie sport en onze mooie vereniging. Alleen met aanwas van nieuwe leden kunnen
wij ook in de toekomst op een leuke en gezellige manier onze hobby blijven uitoefenen binnen onze vereniging.
Kortom spit je contactlijst en adressenboek door, graaf door je Facebook vrienden en neem die twijfelaars een
keertje mee de zaal in of naar het strand en geef ze een warm welkom!
Uiteraard is persoonlijk contact en het uitnodigen van vrienden en familie de snelste en leukste weg naar meer
leden. Maar daarnaast staan wij de komende weken een aantal keer met een grote advertentie in het huis aan
huis Nieuwsblad de Schaapskooi, hebben we op de vrijwilligersmarkt gestaan en zijn wij de afgelopen weken
actief geweest met advertenties op Facebook. En dat zijn goede stappen op weg naar meer leden, maar
uiteindelijk werkt het alleen als we met elkaar zoveel mogelijk mensen bereiken.
Dus deel de berichten op Facebook, gebruik de flyers om actief te delen en promoot onze mooie vereniging en
onze mooie sport!
Voor nu, heel veel plezier in de laatste wedstrijden van de competitie en tot in de zaal of kantine!
Met sportieve groet, Wilco Nuiten
Voorzitter Langhenkel/HEC

Jaarkalender 2021-2022
Hieronder een overzicht van de belangrijkste data de komende periode.
Woensdag 15 juni 2022 Afsluiting seizoen Senioren
Zet deze datum alvast in je agenda!
Woensdag 27 april Koningsdag geen trainingen
Op woensdag 27 april Koningsdag zijn er geen trainingen.
Wij zien iedereen graag weer na de meivakantie op woensdag 4 of 11 mei in de Faberhal.
Contributie-inning april/mei/juni 2022
De afgelopen twee jaren zijn zeer rommelig geweest met Corona en de Lockdowns. Omdat wij als bestuur blij zijn met de
loyaliteit van jullie als leden hebben we besloten om de komende contributie van april/mei/juni 2022 NIET te innen.
Afsluiting seizoen 2021-2022
Op woensdag 15 juni 2022 zal er voor alle senioren een mixtoernooi georganiseerd worden en aansluitend zullen wij samen
een hapje/drankje doen ter afsluiting van het huidige seizoen.
Voor onze jeugdleden wordt een andere activiteit georganiseerd. Zodra hierover meer bekend is, ontvangen zij deze
informatie rechtstreeks van de jeugdcommissie.
Algemene Ledenvergadering 9 maart 2022 / Notulen
Op woensdag 9 maart jl. vond onze Algemene Ledenvergadering plaats.
Tijdens deze vergadering hebben wij o.a. gesproken over het voortbestaan van onze vereniging.
Bijgaand treffen jullie de notulen van deze vergadering aan.
Werkgroep Nieuwe Leden Werven / Flyer
Tijdens de ALV is er een commissie gevormd die zich gaat bezighouden met ledengroei/ledenwerving. Deze werkgroep is op
zaterdag 19 maart jl. bij elkaar geweest voor de eerste aftrap. Er zijn nieuwe flyers gemaakt, en deze zijn uitgedeeld op de
vrijwilligersmarkt in Heerde. Ook zijn wij de komende weken een aantal keer goed zichtbaar in het huis aan huis Nieuwsblad
de Schaapskooi.
Verder is er het plan om actief te gaan flyeren bij een aantal drukke locaties in Heerde, zoals de supermarkten.
Naast de acties vanuit de werkgroep is de oproep aan iedereen om vooral ook zelf acties te ondernemen. Benader actief
mensen die je kent om te komen volleyballen of deel goede suggesties vooral met de werkgroep. Daarnaast kun je ons
helpen om veel mensen te bereiken door de berichten die wij als vereniging plaatsen op Facebook te liken en te delen. Op
die manier bereiken wij zoveel mogelijk mensen.
Oproep: vrijwilligers binnen onze vereniging
Nog steeds zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij verschillende taken/werkzaamheden.
Daarom plaatsen wij nogmaals deze oproep en vragen iedereen om te reageren, ook al ben je niet structureel beschikbaar en
kun je bijv. slechts 1 x per maand een uurtje. Geef het bij ons aan. Je mag ons persoonlijk aanspreken, maar je mag natuurlijk
ook reageren via de mail bestuur@langhenkelhec.nl. Onze vereniging heeft jullie als vrijwilligers hard nodig!

Gezocht een enthousiaste Verenigingsexpert
Wij zijn per direct ook op zoek naar een nieuwe verenigingsexpert voor onze vereniging.
Ben jij momenteel scheidsrechter binnen onze vereniging met de code V4 dan zijn wij op zoek naar jou!
Als verenigingsexpert mag je scheidsrechters begeleiden, opleiden en bevorderen tot V4 scheidsrechter. Met de
V4 code mogen scheidsrechters ook de 2e en 1e klasse teams fluiten.
Verdere info met betrekking tot de verenigingsexpert,
zie https://www.nevobo.nl/cms/download/4964/informatiefolder%20verenigingsexpert.pdf)
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
- Verenigingsexpert (scheidsrechters) Nieuwe vacature!
- Leden sponsorcommissie
Overige werkzaamheden:
- Inhuur zaalaccommodatie
- Coördinator kleding/materialen
Op korte termijn:
- Ledenadministrateur
Sommige functies nemen maar een paar uur per maand/kwartaal in beslag. Vele handen maken licht werk! 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!

Notulen Algemene Ledenvergadering Volleybalvereniging Langhenkel/HEC
Datum
: 9 maart 2022
Aanvang
: 19.30 uur
Aanwezig
: 24 leden (incl. 4 bestuursleden)
Afmeldingen : 5 leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.Goed dat iedereen er is.
Het is belangrijk om tijdens de jaarlijkse ALV aanwezig te zijn. Dit is het moment om in gesprek te gaan met het
bestuur en vragen te stellen. Vooral dit jaar is het belangrijk om samen te bespreken hoe wij de toekomst van
onze vereniging zien.
Op 16 februari zijn alle formele stukken via de mail naar de leden verstuurd. Dit betreft de agenda voor deze
Algemene Ledenvergadering, de notulen van de vorige ALV (eind 2020), de financiële jaarverslagen en de
begroting.
Mochten leden deze stukken niet ontvangen hebben dan vragen wij iedereen het juiste e-mailadres door te
geven zodat dit administratief bijgewerkt kan worden.

2. Vaststelling Agenda& Mededelingen
Agenda is samen met de uitnodiging rondgestuurd.
De aanwezige leden hebben geen punten die zij nog aan de agenda toegevoegd willen zien.
Er zijn per mail ook geen punten binnengekomen ter toevoeging aan de agenda.
De agenda is vastgesteld.

3. Notulen van de ledenvergadering van seizoen 2019-2020 digitaal gehouden.
Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 23-12-2020 zijn meegezonden met uitnodiging. Hierop
zijn geen reacties gekomen. De aanwezige leden hebben ook geen op/aanmerkingen.

4. Terugblik afgelopen seizoen
De voorzitter geeft een korte terugblik op vorig seizoen.
Na de afgelopen ledenvergadering van december 2020 is er wederom veel gebeurd. Corona bleef een bepalende
factor voor ons als vereniging. Afstand houden, geen kantine, QR-codes, lockdowns, vervallen competities en
uitdagingen rondom wedstrijden waren aan de orde van de dag.
Dit alles heeft voor onze leden en vrijwilligers vele uitdagingen met zich meegebracht, maar ook voor ons als
bestuur. Vooruit regeren is moeilijk gebleken door de steeds wijzigende situatie. Daarnaast is gebleken dat de
informatievoorziening lastig was gelet op de afhankelijkheid van verschillende partijen.
Alles bij elkaar zullen wij moeten concluderen dat we als bestuur ontzettend hard hebben gewerkt om één en
ander in goede banen te leiden, waarbij wij zonder twijfel dingen beter of anders hadden kunnen doen.
Op dit moment is het in ieder geval heel fijn dat wij weer vooruit kunnen kijken en dat we weer met elkaar onze
hobby kunnen uitoefenen.
Ook zien wij dat Corona geen positieve bijdrage heeft geleverd aan het ledenaantal van onze vereniging. Door de
(extra) teruggelopen ledenaantallen hebben wij steeds meer moeite om teams te vullen en merken we dat de
druk op de vrijwilligers steeds hoger wordt. Dit is geen nieuwe ontwikkeling, maar Corona heeft wel bijgedragen
aan de afname van ons ledenaantal.

Financieel gezien zijn wij als vereniging goed uit crisis gekomen. Wij hebben geen beroep gedaan op
steunpakketten, mede doordat wij de zaalhuur konden teruggeven aan de Gemeente Heerde. Daarnaast zijn we
dankbaar voor de sponsorbijdrage van onze hoofdsponsor Langhenkel en enorm blij met het goede contact.

5.

Mededelingen
Speciaal bedankje
De voorzitter wil speciale aandacht vragen voor de aanwezigheid van Hilde Veldkamp.
Zij is vanavond op uitnodiging aanwezig. Het bestuur wil haar graag op gepaste wijze bedanken dat zij vele jaren
de ledenadministratie van onze vereniging heeft verzorgd. Hilde ontvangt hiervoor een boeket bloemen en een
kadobon uit handen van de voorzitter.
Ontwikkelingen Beheerstichting Gemeentelijke Accommodaties
Afgelopen week heeft er overleg plaatsgevonden met de Beheerstichting de Heerd. Streven is dat per 1 juli het
beheer van de 3 gebouwen binnen Heerde overgaat van de Gemeente Heerde naar de Beheerstichting de Heerd .
Dit zal in eerste instantie tot 2025 zijn. Bedoeling is dat er dan ook een beheerder voor deze gebouwen komt.
Voor ons als volleybalvereniging verandert er verder niet veel, Alleen de contractpartij wijzigt.
Vraag vanuit de leden: stopt de Gemeente Heerde hiervoor ook geld in de Beheerstichting?
De voorzitter meldt dat daar zijn nog gesprekken over gaande zijn, moet nog over onderhandeld worden.
Tip vanuit de leden: pas hierbij goed op! De Gemeente Heerde heeft nml. zijn eigen financiën erg slecht op orde.
Uit ervaring blijkt dat als het fout gaat, dit vaak toch bij de vereniging terecht komt.
Voorzitter merkt op dat wij als vereniging geen verantwoordelijkheid hierin nemen. Dat doet de Beheerstichting
de Heerd.
Kassa
Alles wat wij gebruiken, moet ook via de kassa aangeslagen worden. Dus niet alleen via de pin afrekenen. Anders
klopt de administratie niet meer. De pinbon moet wel bewaard worden.
Instructiefilmpjes (klik hier) over de werking van de kassa staan op de site of vraag andershulp aan iemand
anders.

6. Voortbestaan vereniging
De voorzitter schets de huidige situatie van onze vereniging. Ons ledenaantal zit nu onder de 50 leden.
Momenteel zijn er 2 seniorenteams, 1 recreantenteam en 2 jeugdteams met een kleine bezetting.
De druk op onze vrijwilligers is enorm groot en met het huidige ledenverloop wordt die druk alleen maar groter.
Openstaande vacatures worden niet ingevuld.
Bestuur heeft hier over nagedacht en voor zichzelf een aantal scenario’s gevormd hoe nu verder.

Maar wil graag van de aanwezige leden horen welke toekomst zij zien voor onze vereniging.
Is er nog een bestaansrecht voor onze verenging?
Waarschijnlijk stoppen er na dit seizoen bij het huidige herenteam 3 spelers. Een ander lid geeft aan dan evt. ook
te gaan stoppen en bij Ormi te gaan spelen. Hij ziet momenteel geen toekomst om op deze wijze verder te gaan.
Is er al bekend wie volgend seizoen doorgaat en wie niet?
Voorzitter meldt dat die inventarisatie nog niet is gedaan. Ervaring leert nml. dat veel leden “onduidelijk” blijven
of zij doorgaan of niet. De belangrijkste vraag is of wij nog verder willen?
Voor wat betreft ons bestaansrecht, dat moeten de leden aangeven. Willen zij doorgaan of niet.
Als er geen nieuwe leden bijkomen wordt onze vereniging een“sterfhuisconstructie”.
Willen wij nieuwe leden aantrekken, dan zullen wij vrijwilligers nodig hebben die deze kar gaan trekken. Als onze
leden niet bereid zijn om hierin een actieve rol te gaan vervullen, dan is het einde verhaal.

Opgemerkt wordt dat het ontzettend jammer zou zijn als wij met onze jeugdteams moeten stoppen. Dan krijgen
wij deze kinderen niet meer terug! Marja krijgt een groot compliment hoe zij het met de jeugd doet. De kinderen
nemen zelf ook acties op scholen met oproep voor nieuwe leden.
Is er in de buurt niet een vereniging die in dezelfde situatie zit en waarmee wij misschien een fusie kunnen
aangaan?
De voorzitter wil evt. opties wel onderzoeken, maar benadrukt dat wij het met elkaar moeten doen! Dit is niet
een taak voor het bestuur, maar voor de hele vereniging!
Willen wij het proberen met elkaar? Zijn er mensen die enthousiast genoeg zijn en nog een toekomst voor onze
vereniging zien.
Er wordt een pauze ingelast zodat iedereen hierover kan nadenken.
De vergadering wordt na een korte pauze hervat.

Belangrijkste vraag is: willen wij met elkaar verder? En wat willen wij daar voor doen?
Ledengroei is belangrijk. Wij zijn op zoek naar leden die niet alleen willen consumeren maar ook hun steentje
willen bijdragen aan onze toekomst. Wij zullen ons in eerste instantie richten op ledengroei/-werving.

De voorzitter vraagt wie wil daar iets in wil betekenen?
Van de aanwezige leden geven 7 leden aan dit wel te willen doen. (Anja, Marjan, Corine, Linda, Gerdien, Arjan en
Harjan) Zij zullen de “Ledenwerfcommissie” vormen.
Roelof wil wel meedenken en Joop biedt zijn hand-/spandiensten aan.
De voorzitter zal ook plaatsnemen in deze “Ledenwerfcommissie” en een appgroep hiervoor aanmaken.
Uiterlijk 1 juni 2022 moet duidelijk zijn dat ons ledenaantal toeneemt.

Op vrijdag 8 april 2022 wordt er een vrijwilligersmarkt in de Heerd georganiseerd. Wij zullen ons tevens hiervoor
aanmelden.

7. Contributievaststelling/contributie-innig
De voorzitter vraagt de penningmeester de leden mee te nemen in het voorstel dat door het bestuur is opgesteld.
De penningmeester heeft door de Coronacrisis pas afgelopen seizoen daadwerkelijk het stokje overgedragen
gekregen.
Zij kreeg naar aanleiding van de huidige contributie-inning veel vragen van de leden over wat er precies
geïncasseerd wordt. Daarom stelt het bestuur een aantal veranderingen voor ten opzichte van de huidige wijze
van inning.

Voorstel aanpassing contributiebeleid:
1. Verhoging contributie met 5%
2. Aanpassing incasso frequentie van 5x naar 4x per jaar
3. Aanpassing contributie bij langdurige blessure
4. Peildatum opzeggingen wijzigen.
De penningmeester geeft per punt uitleg.
Verhoging contributie met 5%
Verhoging is noodzakelijk omdat wij te maken hebben met een terugloop van ons ledenaantal. De inkomsten uit
de contributie zijn momenteel lager dan de jaarlijkse kosten (zaalhuur, trainingskosten en Nevobo-kosten).Willen
wij in de toekomst een gezonde vereniging blijven,dan moet de contributie verhoogd worden. Verhoging geldt
alleen voor competitie spelende leden.
Besloten wordt gezien de onzekere toekomst van de vereniging om deze contributieverhoging door te zetten
naar de volgende Algemene Leden Vergadering.
Aanpassing incassofrequentie van 5x naar 4x per jaar

Door de inning aan te passen van 5x naar 4x per jaar komt er een betere spreiding de incassoperioden in het jaar.
Daarnaast wordt voorgesteldde incasso-inning van de kledingbijdrage verdeeld over drie termijnen, in plaats van
in één termijn. Dit is eerlijker voor de leden die zich gedurende het jaar aan- of afmelden en geeft de leden een
betere spreiding van de incassobedragen gedurende het jaar.
Aanpassing contributie bij langdurige blessure
Bij langdurige blessure (langer dan 3 maand) of zwangerschap is het lid, na tijdige melding bij de
ledenadministratie, slechts 25% van de contributie en kledinggeld verschuldigd.
Dit geldt niet voor de incasso van Nevobo jaarcontributie en teamgelden.

Peildatum opzeggingen wijzigen
De peildatum voor opzeggingen is nu onduidelijk. Veel leden denken per maand te kunnen opzeggen.
Daarom wordt voorgesteld als peildatum voor de opzegging van het lidmaatschap vast te stellen op 1 september
en 1 januari van het lopende seizoen. Opzegging dient voor deze datum binnen te zijn bij de ledenadministratie.

Alle aanwezige leden zijn het eens met de voorgestelde aanpassingen van het contributiebeleid met uitzondering
van de voorgestelde contributieverhoging; dit punt wordt gezien de onzekere toekomst van de vereniging de
volgende Algemene Leden Vergadering besproken.

8. Financieel jaarverslag boekjaar 2020-2021
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester.
Door de Coronamaatregelen is dit jaarverslag nog door de vorige penningmeester opgesteld.
Gelukkig konden wij vorig seizoen 2020-2021 de zaalhuur teruggeven, hebben wij de trainers niet uitbetaald en
hebben wij wel de sponsorbijdrage mogen ontvangen. Daardoor konden wij het boekjaar 2020-2021 met een
positief resultaat van € 6.145 afsluiten. Eigen Vermogen is € 41.380.
Iedereen is akkoord.

9. Kascontrole en decharge van het bestuur
De kascontrolecommissie bestaande uit Linda de Jong en Gerda van Huffelen heeft op 26 oktober 2021 de
administratie gecontroleerd. Zij melden dat de administratie keurig op orde was. Zij hebben steekproeven gedaan
en alles zag er prima uit. De commissie is akkoord gegaan.
Namens het bestuur dankt de voorzitter de kascontrolecommissie.
Er wordt decharge verleend aan het bestuur.

10. Verkiezing Kascontrolecommissie
Linda de Jong en Gerda van Huffelen vormden de huidige kascontrolecommissie. Er was geen reservelid.
Linda heeft al 2 jaar zitting gehad in de commissie en treedt af. Anja Dezijn neemt samen met Gerda van Huffelen
zitting in de commissie en Marjan Spijkerman wordt de reserve.

11. Begroting boekjaar 2021-2022
De penningmeester krijgt het woord.
Begin van het jaar is de begroting 2021-2022 opgemaakt. Inmiddels zitten wij al middenin het jaar 2021-2022.
Door de Coronacrisis en de lockdown dit seizoen is alles zoals begroot alweer veranderd.
Wel zijn wij bijzonder blij met de bijdrage van onze hoofdsponsor!
Er zijn geen verdere vragen.

12. Leden in het zonnetje
Dit seizoen heeft onze vereniging meerdere jubilarissen; allen zijn 25 jaar lid van onze verenging:
* Johan van Loon
- erelid en oud-voorzitter (afwezig met kennisgeving)
*Ad Bogaart - speler Heren 1
* Everlien Beekman - speelster recreanten woensdag

Ad en Everlien ontvangen ter gelegenheid van dit jubileum een boeket bloemen en een kadobon van de
voorzitter.Johan zal de attenties via de post toegestuurd krijgen.
De voorzitter vraagt vervolgens aandacht voor iemand die een speciaal bedankje verdient in deze hectische tijd.
Harjan Sanders, onze wedstrijdsecretaris krijgt dagelijks door alle Corona-perikelen vele mails en verzoeken
binnen tot het verplaatsen van wedstrijden. Het zijn er zoveel dat de bond de verzoeken/mails is gaan verzamelen
om ze vervolgens aan het einde van elke dag door te sturen.
Harjan is enorm druk om alles in goede banen te leiden.Hij ontvangt als dank hiervoor een boeket bloemen en
een kadobon

De penningmeester neemt vervolgens het woord en heeft na overleg met aantal leden besloten ook voor haar
mede bestuursleden een attentie te regelen voor hun inzet. Wilco, Marja en Annette zijn blij verrast en bedanken
iedereen voor dit gebaar van waardering.

13. Bestuurssamenstelling
Er hebben zich geen tegenkandidaten gesteld.
Volgens het Rooster van Aftreden – Bestuur “Langhenkel/HEC” is Marja Liefers aftredend en herkiesbaar. Onder
applaus wordt Marja opnieuw gekozen.
Rondvraag
Gevraagd wordt of er nog nieuwe kleding (andere kleurstelling) voor onze vereniging komt.
De voorzitter meldt dat er gezien onze huidige situatie besloten is deze investering op dit moment niet te doen en
nog even in onze huidige tenues te blijven spelen
Mochten er nog jeugdleden zijn, die kleding nodig hebben, dan zullen wij dit inventariseren en alsnog
bestellen.
De aanwezige leden hebben verder geen vragen.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid.
De voorzitter doet nog als laatste een oproep: “vele handen maken licht werk”. Mocht je nu nog niet aangegeven
hebben wat te willen betekenen voor onze vereniging, dan kun je dit natuurlijk altijd nog doen!!

