
 

Nieuwsbrief    

2019 

Nummer 1 

INTRO 

Over anderhalve maand, op donderdag 14 november 

2019, willen we een Algemene ledenvergadering (ALV) 

houden, tijd dus om jullie, ter voorbereiding daarop, 

weer op de hoogte te brengen van de stand van zaken 

in de vereniging. 

Verder is al langere tijd bekend dat onze penning- 

meester zich vanaf dit jaar niet meer beschikbaar stelt. 

Het bestuur heeft alle groepscoördinatoren al in april 

gevraagd of zij voordrachten wilden doen van 

eventuele kandidaat leden. Hierop is toen geen reactie 

gekomen. Vanzelfsprekend zoeken we gewoon verder 

maar we willen toch ook dat iedereen actief meezoekt. 

In de laatste bestuursvergadering is daarom besloten 

dat de overige bestuursleden zich alléén herkiesbaar 

zullen stellen als een nieuwe penningmeester zich 

meldt vóór de a.s. Algemene Ledenvergadering.  

De secretaris heeft laten weten dat hij ook in dat geval 

slechts voor nog één laatste jaar beschikbaar is. 

Jullie treffen hieronder weer een overzicht aan van de 

groepsaantallen en groepsmutaties. 

De meesten van jullie ontvangen de nieuwsbrief al per 

e-mail. Die paar die we zo nog niet kunnen bereiken 

vragen we vriendelijk om hun emailadres door te geven 

via secretaris@hartnodig apeldoorn.nl.  

Heb je ook iets te melden aan alle leden? Stuur je kopij 

naar info@hartnodigapeldoorn.nl  

 

VAN HET BESTUUR  

Volleybalgroep 

Sportleider Walid Khalid heeft aan het eind van het 

vorige seizoen de groep verlaten. Hij had al een 

aantal keren zijn misnoegen aangegeven over zijn 

relatie met de groep als gevolg waarvan hij 

uiteindelijk de knoop heeft doorgehakt en is 

opgestapt.  

Voor de goede orde zij vermeld dat Walid met zijn 

andere groepen een uitstekende werkrelatie 

onderhoudt. 

De volleybalgroep zal voorlopig zonder sportleider 

verder moeten. De groep heeft het bestuur gevraagd 

om een aantal zaken aan te schaffen en een AED ter 

beschikking te stellen. Hierin zal worden voorzien. De 

groep zal nu de sportleider ontbreekt daarvoor zelf de 

verantwoording dienen te dragen.  

De groep heeft gevraagd om haar sportseizoen met 3 

weken te verlengen, hierin is bewilligd tegen een kleine 

verhoging van de contributie. 

Ledenbestand 

Vorig jaar oktober hadden we 98 leden en dit jaar staan 

we op 92 zodat we per saldo een klein leden verlies 

moesten incasseren. Hieronder volgt het overzicht van 

de ledentallen per groep.  

 

OVERZICHT LEDENTALLEN PER GROEP 

 dag tijd plaats Okt 

2018 

Okt 

2019 

1 maandag 15.00 Mheenpark 16 13 

2 maandag 19.00 Boemerang 5 5 

3 dinsdag 20.00 schuttersweg 27 26 

4 woensdag 14.00 Boemerang 10 6 

5 woensdag 18.30 Boemerang 15 16 

6 woensdag 19.30 Boemerang 13 15 

7 donderdag 18.30 Boemerang 12 11 

   Totaal  98 92 

 -/- sporten in 2  groepen                          5 3 

 

Mutaties 

 

Overledenen 

Ton  Man in ’t Veld is op 24 januari 2019 overleden.  

Hij maakte een bijzondere indruk binnen Hartnodig 

door ondanks zijn ziekte toch nog weer bij een andere 

groep te gaan sporten. Hij en zijn vrouw Gonny hebben 

jarenlang in onze vereniging gesport. 
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Mathieu Beurskens (wo1400b) is op 16 maart 2019 

overleden. Mathieu toonde een grote betrokkenheid 

bij Hartnodig, in het bijzonder tijdens de Algemene 

Ledenvergaderingen. Ook maakte hij een aantal keren 

deel uit van de kascontrolecommissie.  

 

Opgezegd in 2019. 

Van januari tot heden hebben 5 leden om 

uiteenlopende redenen moeten opzeggen.  

Johan Schoemaker ma1500m; Arie Latumena 

di2000s2; Hermien van Donselaar wo1400b; Agnes 

Wijngaard-Fromme wo 1400b en Frank Staal do1830b. 

 

Nieuwe aanmeldingen in 2019.  

Mirjam Kamminga di2000s2; Bruin van Lier di2000s2 

Ria de Groot di2000s2; Wendy Mulder di2000s2 

Marijke Aalpoel-Besaris wo1830b; Gerrit Klaasen 

wo1930b. We wensen hen een fijne tijd toe bij 

Hartnodig! 

 

SPORTKALENDER 2019/2020 

Het sportseizoen loopt ongeveer gelijk met het 

schooljaar, dus van september 2019 tot juni/juli 2020. 

Op de officiële (christelijke) feestdagen, zoals 

nieuwjaarsdag, koningsdag, Pasen, Hemelvaartsdag, 

Pinksteren en Kerst wordt er niet gesport. 

Ook in de kerstvakantie ligt het sporten even stil. 

Mheenpark: 

De lessen beginnen op maandag 2 september 2019 en 

eindigen op maandag 29 juni 2020. 

Boemerang 1): 

De lessen beginnen op maandag 2 september 2019 en 

eindigen op donderdag 2 juli 2020. 
1) Omdat De Boemerang op woensdagmiddag tijdelijk 

niet beschikbaar is, wordt voor deze sportles zolang 

uitgeweken naar de gymzaal aan de Aristotelesstraat. 

Sprengeloo:  

De lessen beginnen op dinsdag 3 september 2019 en 

eindigen op dinsdag 14 juli 2020. 

 

 

AANDACHTSPUNTEN VOOR 2019 

Reanimatiecursus organisatie 

Op dit moment blijft het enige wat we aan kunnen 

aanbieden op dit terrein  onderstaande link (staat ook 

op onze site) Vertoond wordt een videofilmpje van de 

reanimatieprocedure. Leden die zelf willen leren  

animeren zullen dit ook zelf moeten regelen en 

betalen. 

 

www.ehbocursus.nl/reanimeren-hoe-doe-je-dat-

eigenlijk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 NOVEMBER 2019   

Op donderdag  14 november willen we onze Algemene 

ledenvergadering houden.  De stukken hiervoor zullen 

jullie begin november ontvangen per mail. 
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BESTUURSGEGEVENS 

 
Het bestuur van Hart Nodig 

Voorzitter   Bert Keijer  055-3556647 

penningmeester               Frits Kievit                        055-8445138           

Secretaris   Dick te Raa                       055-5332058 

Lid commerciële zaken               Vacature 

Lid facilitaire zaken  Graddus ter Veen 055-5215332 

 

Commerciële zaken              : pr, sponsoring, advertenties, nieuwsbrief en website 

Facilitaire zaken             : kantinebeheer, sleutelbeheer De Boemerang 

 

Rekening Hart Nodig: Rabobank Apeldoorn: IBAN: NL05RABO0393482987 

ten name van Hart Nodig. De contributie is € 132,- per jaar voor de groepen in de Boemerang en  €156,- per jaar 

voor de groepen in de Mheenhal.  De groep in de sportzaal van de Sprengeloo betaalt €162,- per jaar.  

De voorkeur gaat uit naar automatische incasso per kwartaal.  
 
Aanmelden nieuwe leden en opzeggen lidmaatschap (opzegging minimaal  één maand voor einde kwartaal): 

secretaris@hartnodigapeldoorn.nl 

 
Verklaring betaalde contributie t.b.v. uw zorgverzekering 

Als uw zorgverzekering een deel van uw contributie vergoedt kunt u bij de secretaris een verklaring 

krijgen van uw betaalde contributie: secretaris@hartnodigapeldoorn.nl 

 
Afwezigheidsmeldingen 

Bij de contactpersoon van uw groep, hij/zij kan dan zonodig met de voorzitter contact opnemen. 
 

Incasso data 2020    

jaar: 2-1-2020 

halfjaar: 2-1-2020 en 1-7-2020 

kwartaal: 2-1-2020, 1-4-2020, 1-7-2020 en 1-10-2020 

 

Contributie:       jaar        halfjaar              kwartaal             maand 

Boemerang:       € 132      € 66                    € 33                     € 11 

Mheenhal:         € 156     € 78                     € 39                     € 13 

Sprengeloo:       € 162     € 81                     € 40,50               € 13,50 

 


