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INTRO
Binnenkort, op 17 november 2016, willen we een
algemene ledenvergadering houden, tijd dus om jullie
daaraan voorafgaand weer op de hoogte te brengen van
de stand van zaken in de vereniging.
Voordat we van start gaan vragen we opnieuw jullie
aandacht voor het volgende:
De meesten van jullie ontvangen de nieuwsbrief al per
e-mail . Mocht dat nog niet het geval zijn dan doe je de
vereniging er een groot plezier mee om je e-mail adres
aan ons door te geven via, secretaris@hartnodig
apeldoorn.nl. Heb je ook iets te melden aan alle leden?
Stuur je kopij naar nieuwsbrief@hartnodigapeldoorn.nl

VAN HET BESTUUR
Het bestuur is twee maal, in januari en oktober in
vergadering bijeengeweest in het afgelopen seizoen.
Buiten de vergaderingen om is binnen het bestuur
regelmatig overleg gevoerd via e-mail en telefoon.
Eind maart moest Adri Kelholt wegens ziekte zijn
bestuurlijke werkzaamheden staken. Als gevolg hiervan
zijn de ontwikkeling van een nieuwe site en een video,
waar hij mee bezig was, over de groepen van Hart Nodig,
uitgesteld. Inmiddels heeft Adri laten weten dat hij het
bestuur op doktersadvies vaarwel moet zeggen. Hij kan
gelukkig wel weer sporten en het bestuur bedankt hem
voor zijn bijdrage en wenst hem nog veel sportieve jaren
toe bij Hart Nodig.
Het vertrek van Adri betekent dat het bestuur een
vacature heeft.
Met de Boemerang werd dit jaar alleen incidenteel
overlegd voor zover daar aanleiding toe was. Met name
ging het hier om beschikbaarheid van de gymzaal bij
bepaalde schoolse activiteiten, onderhoud van de vloer
en de aanpassing van het alarmsysteem. Het contact
met de Boemerang en de alarmprocedure verliepen dit
jaar opnieuw uitstekend.
Dit nam evenwel niet weg dat de aanvang van het nieuw
sportseizoen, eind augustus 2016, bij een groot aantal
sporters onduidelijk was. Het feit dat dit jaar de aanvang
een week vroeger was dan normaal zal hier ook debet
aan zijn geweest. Niettemin onze excuses hiervoor.

Ledenbestand
Het ledenbestand van Sportvereniging Hart Nodig
Apeldoorn is redelijk stabiel. Per 10 oktober 2016 telt
de vereniging 112 leden. Er zijn 5 leden die in twee
(verschillende) groepen sporten.
Nieuwe leden
Eric Loo (woensdag 19.30 uur), Ton Kruiper (maandag
15.00 uur), Anita Westerveld (maandag 15.00 uur),
Arriën van der Windt (dinsdag 20.00 uur), Hans van den
Blankevoort (dinsdag 20.00 uur), Niek de Vos (maandag
15.00 uur), Lineke de Vos-Ferwerda (maandag 15.00
uur), Henk-Jan Klijnstra (dinsdag 20.00 uur), Auke
Nammensma (dinsdag 20.00 uur), Pim Roffel (dinsdag
20.00 uur), Joop Cols (maandag 15.00 uur), Martin
Wullink (dinsdag 20.00 uur), Ronald Goudemond
(donderdag 18.30 uur) en René Jagt (donderdag 18.30
uur).
Opgezegd
Hans van den Blankevoort, Niek de Vos, Lineke de Vos,
Gjalt Dupon, Frans Jasperse, Martin Kerssen, Anita
Westerveld, Lucie Bos, Ton Kruiper, Arriën van der
Windt, Jan Nijhuis, Diny Rek-Veddeler, Gerda Ypma- van
den Breemen en Marjolein Cornelisse-Manschot.
Wij wensen de nieuwe leden een gezellige en sportieve
tijd toe bij onze vereniging. Zij die hebben opgezegd
bedanken we voor hun lidmaatschap en wensen we alle
goeds.
Reductie contributie langdurig zieken of geblesseerden
In januari werd besloten om de regeling aan te passen.
Reductie kan men aanvragen na een periode van
afwezigheid wegens ziekte of blessure van ten minste
drie maanden. De reductie bedraagt 50% over de ziekte
periode. Betrokkene vult zelf een formulier in,
geparafeerd door de sportleider.
Het gebruik van deze procedure is dit jaar bekeken en
gebleken is dat er tot op heden geen aanvragen zijn
ingediend.
Samenvoeging groepen
De proef met samenvoeging van de beide woensdagmiddaggroepen is goed verlopen. Zowel naar de mening

van de leden als van de sportleider. Met ingang van 2016
is er één groep die van 14.00 tot 15.00 uur sport. Bij
Accres is door de secretaris wijziging van het contract
aangevraagd en verkregen met ingang van februari 2016.

VOLLEYBALTOERNOOI HART NODIG 2016
Voor de zesde keer organiseerde Hart Nodig dit
toernooi. Met name Hans Ligt en Wilma van Gerrevink
hebben de zeer geslaagde organisatie gedragen waar
voor dank.
De uitslag staat hieronder:
1.Cardiosport Rijnmond 2. Hartenjagers 3. VéPéZet
4. Oud Capri 5. VVSS AnnA 6. DIO-Ugchelen 7. Haagsche
Bluf 8. Cardio Cracks 9. O.B.H.R. 10. WSV
11. Hart Nodig 1 12. Hart Nodig 2 13. 55+ Kampen
14. Phoenix 15. HarVo-Eerbeek 16. Hartenlust

Groepen en ledentallen per 1 oktober 2016
1. Maandag 15.00 uur 11
2. Maandag 19.00 uur 11
3. Maandag 20.00 uur
6
4. Dinsdag 20.00 uur 27
5. Woensdag 14.00 uur 13
6. Woensdag 18.30 uur 15
7. Woensdag 19.30 uur 17
8. Donderdag 18.30 uur 12
9. Donderdag 19.30 uur 4
Totaal
116
waaronder 5 leden die in 2 groepen sporten.

Ook dit jaar konden we weer rekenen op de
toernooisponsoring van de firma, Henk van Tongeren
Energie, die wij daarvoor hartelijk bedanken
GÉÉN VOLLEYBALTOERNOOI HART NODIG 2017
Een aantal van bovenstaande teams organiseert dit jaar
zelf een toernooi. We hebben gekeken of het mogelijk
en wenselijk was om daar met ons toernooi tussen te
gaan zitten. Op de data die voor ons in dat kader
geschikt leken was de sporthal Mheenpark evenwel niet
beschikbaar. In 2018 bekijken we opnieuw of er weer
een Hart Nodig volleybaltoernooi moet komen.

Gelet op de ontwikkeling van het seizoen 2015/2016
mag verwacht worden dat de dalende tendens in het
ledental zich zal voortzetten. Met name de bezetting
van de groepen 3 en 9 is een urgent probleem. Naar
een oplossing wordt gezocht.
Sportimpuls Sportraad Apeldoorn
Zoals bekend heeft Hart Nodig dit jaar meegedaan aan
het project “Kies je aangepaste Sport” dat zich richt op
het stimuleren van sporten en bewegen door mensen
met een beperking.
Na de tweede periode inloop voor belangstellenden
hebben we twee nieuwe leden kunnen inschrijven.
Helaas hebben deze twee, een echtpaar, zich inmiddels
ook weer afgemeld.

AUTOMATISCHE INCASSO, JA GRAAG
Automatische incasso vergemakkelijkt de taak van de
penningmeester aanzienlijk! Op dit moment heeft 60%
van de leden een machtiging voor automatische incasso
afgegeven. Formulieren voor automatische incasso zijn
beschikbaar bij penningmeester en secretaris. Wij
zullen er blij mee zijn als je ons hiermee helpt.

SPORTKALENDER 2016/17
Data waarop wordt gesport:
Boemerang: alle lessen in de periode 23-8-2016 t/m 296-2017 m.u.v. kerstvakantie (24-12-2016 t/m 7-12017), 2e paasdag (17-4-2017), koningsdag (27-4-2017),
hemelvaartsdag (25-5-2017) en 2e pinksterdag (5-62017)
Mheenpark: alle maandagen in de periode 23-8-2016
t/m 5-7-2017 m.u.v. van kerstvakantie (26-12-2016 en
2-1-2017), 2e paasdag (17-4-2017) en 2e pinksterdag (56-2017)
Sprengeloo: alle dinsdagen in de periode 23-8-2015 t/m
5-7-2015 m.u.v. van kerstvakantie (27-12-2016 en 3-12017)

ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 NOVEMBER A.S.
Op donderdag 17 november 2016 houden we onze ALV
in de Blauwe zaal van OBS De Boemerang, Zilverschoon
104 te Apeldoorn: Aanvang: 20.00 uur
Graag nodigen we jullie allemaal hiervoor uit. De agenda
laten we jullie nog toekomen.
De financiële gegevens geven we hierna vast weer (zie
bijlage 1)
Toelichting Resultaat 2015 en begroting 2016/17
Het volleybaltoernooi werd in 2016 opnieuw
georganiseerd. De bijdragen van de deelnemende
teams en de sponsor waren voldoende om de kosten te
dekken. In 2017 is een eventueel toernooi opnieuw
buiten de begroting gelaten.

AANDACHTSPUNTEN VOOR 2017
Reanimatiecursus organisatie
Het is nog steeds de bedoeling om Graddus een ronde
langs de groepen kennis te laten maken met de AED
procedure voor reanimatie. Helaas is het nog niet gelukt
om hiervoor tijd vrij te maken.

De meeste contributie over 2016 is al betaald. De
begrote contributie voor 2017 is gebaseerd op het
huidige ledenaantal, waarbij rekening wordt gehouden
met een geringe afname. Daarom is een voorziening
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afmelding/oninbaar (€500) in de begroting
verdisconteerd,

Gezien het voor 2016 en 2017 begrote resultaat (€37
resp. €322) en het feit, dat de vereniging in het
verleden voldoende reserves heeft opgebouwd, is er
geen aanleiding om het huidige contributiebedrag
(jaarlijks €127,20 voor de sportgroepen in de
Boemerang en €150,= voor de overige groepen) aan te
passen.

Rentebetaling over 2016 vindt pas in januari 2017
plaats. Gezien de daling in de rentetarieven is de
begroting hier naar beneden bijgesteld.
Zaalhuur is gebaseerd op de contracten die afgesloten
zijn voor het seizoen 2016/2017. Wel is rekening
gehouden met mogelijk een geringe stijging per 1-82017.

Het bestuur

Sportleiders zijn begroot conform aantal verwachte
sporturen.
Overige kosten zijn niet noemenswaardig veranderd.
Het project `aangepaste sport´ leverde over 2015 een
positieve bijdrage aan het resultaat (opbrengsten 923,
kosten 420).
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BESTUURSGEGEVENS
Het bestuur van Hart Nodig
Voorzitter
penningmeester
Secretaris
Lid commerciële zaken
Lid facilitaire zaken
Commerciële zaken
Facilitaire zaken

Bert Keijer
Frits Kievit
Ab Logtenberg
Vacature
Graddus ter Veen

055-3556647
055-8445138
055-3668635
055-5215332

: pr, sponsoring, advertenties, nieuwsbrief en website
: kantinebeheer, sleutelbeheer De Boemerang

Rekening Hart Nodig: Rabobank Apeldoorn: IBAN: NL05RABO0393482987
ten name van Hart Nodig. De contributie is € 127,20 per jaar voor de groepen in de Boemerang en voor de andere
groepen € 150 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 vergoed 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.
Incassodata 2017
Incassodata 2017 voor de automatische incasso: de 1e werkdag van maand, kwartaal, halfjaar of jaar
Datum
2 januari 2017
1 februari 2017
1 maart 2017
3 april 2017
1 mei 2017
1 juni 2017
3 juli 2017
1 augustus 2017
1 september 2017
2 oktober 2017
1 november 2017
1 december 2017

Per maand

Per kwartaal

Per halfjaar

Per jaar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Per periode worden de volgende bedragen geïncasseerd:
Incasso per
Bedrag groepen De Boemerang
Maand
Kwartaal
Halfjaar
Jaar

€ 10,60
€ 31,80
€ 63,60
€ 127,20

Bedrag overige groepen
€ 12,50
€ 37,50
€ 75,€ 150,-
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Bijlage 1 Nieuwsbrief 1 2016 Hart Nodig

ACTIVA

Vaste Activa
AED-batterij
Vlottende activa
Voorraden
Kantine
Kantoorartikelen
Postzegels
Debiteuren/ vorderingen
Contributie
Bankrente
Liquide middelen
Spaarrekening
Betaalrekening
Kas
Totaal

INKOMSTEN
Kantineverkoop
Volleybaltoernooi
Contributie
Rente
Sponsor/giften
Donaties
Project aangepaste sport
TOTAAL INKOMSTEN

Balansen per 1 januari 2015 en 31 december 2015
Begin
Eind
PASSIVA
balans
balans
€

Eigen vermogen

€

315

Begin
balans

315

Saldo bezittingen -/- schulden
Voorzieningen
AED-batterij

60
4
2

30

98
74

636
64

7100
915
40
8608

7500
2201
67
10813

Vreemd vermogen
Zaalhuur Accres
Sportleiders te betalen
Bankkosten
Inkoop kantine
Teveel betaalde contributie
Contributie vooruitbetaald
Volleybaltoernooi 2015
Totaal

Winst- en verliesrekening 2015, begroting 2016 en 2017
Begroting 2015
Resultaat
Begroting 2016
2015
€
€
€
500
980
15.156
75

9018

210

315

546
420
55
55
124
1078
40
8608

503
175
13
116
38
635
10813

Begroting
2017
€
550

15.000
30

15.500
10

82

82

15.662

16.142

290
8.300
5.845

290
8.600
5.845

200
100
100
35
180
30
100
240
100

16.706

75
193
17
504
16.063

105
200
100
100
35
180
30
100
240
100
15.625

15.820

87

2.939

37

322

16793

19.002

15.612

15612

16.793

241
8.048
5.705

6080

550

82

693
628
16.295
64
300
99
923
19.002

€

Eind
bala
ns
€

UITGAVEN
Kantine inkoop
Zaalhuur
Sportleiders
Alarm Boemerang
Volleybaltoernooi
Reservering AED
Spelmateriaal
Kantoorbenodigdheden
Website
Verzendkosten
Lidmaatschappen
Nieuwsbrief
Bestuurskosten
Bankkosten
Lief en leed
Project aangepaste sport
TOTAAL UITGAVEN
RESULTAAT

275
8.324
5.845
150
835
105
200
125
84
36
180
32
175
240
100

828
105
15
81
85
2
164
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