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INTRO
In overleg met de sportleiders houden we donderdag 29
juni 2017 aan als laatste les in dit seizoen. Op woensdag
23 augustus beginnen we met het nieuwe seizoen.
Verder zullen we in deze Nieuwsbrief aandacht besteden
aan de stand van zaken binnen de vereniging en blikken
we vast vooruit naar de algemene ledenvergadering in
het najaar.
De meesten van jullie ontvangen de nieuwsbrief al per
e-mail . De weinigen 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 nieuwsbrief@hartnodigapeldoorn.nl
VAN HET BESTUUR
Ledenbestand
Het ledenbestand van onze vereniging vertoont een
licht dalende tendens. Konden we in de vorige
Nieuwsbrief vermelden dat we 112 leden hadden, eind
april 2017 zijn dat er 106. De gemiddelde leeftijd van
onze leden is gelijk gebleven, namelijk 67 jaar.
Vier leden sporten twee keer in de week in
verschillende groepen.
Het is jammer dat de groep van donderdag 19.30 uur
door teruglopend ledental moest worden opgeheven.
Hieronder volgt een overzicht van de ledentallen per
groep.

OVERZICHT LEDENTALLEN PER GROEP
Dag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Totaal

Tijdstip
15.00
19.00
20.00
20.00
14.00
18.30
19.30
18.30

Zaal
Aantal 4/2017
Mheenpark
12
Boemerang
10
Boemerang
5
Sprengeloo
27
Boemerang
11
Boemerang
15
Boemerang
12
Boemerang
14
106

Mutaties
Nieuw.
We mochten één nieuw lid verwelkomen: Frank
Eikelboom in de groep maandag 15.00 uur. We wensen
hem veel sportplezier.
Opgezegd.
De volgende leden hebben om verschillende
redenen opgezegd. Bernard Brugman, donderdag 19.30
uur. Joop Cols, maandag 15.00 uur. Bé Doorten,
donderdag 19.30 uur en maandag 19.00 uur. Ruud Sack,
maandag 19.00 uur
Gonny ter Braak is gestopt in de groep van woensdag
14.00 uur, maar blijft sporten in de groep van maandag
19.00 uur.
Overleden.
Helaas moeten we het overlijden melden van Jan
Brugman van de groep woensdag 19.30 uur. Namens
het bestuur is een condoleancebrief verzonden aan de
nabestaanden.
Ontwikkeling ledental
In de bestuursvergadering van 20 april j.l. is de
ontwikkeling van het ledental uitgebreid besproken aan
de hand van de notities van Frits Kievit en Ab
Logtenberg.
Na deze bespreking stelt de voorzitter vast dat:
a. De situatie, ondanks 10% ledenverlies in
anderhalf jaar nog niet zorgelijk is.
b. Financieel nog geen probleem ontstaat.
c. De bestaande 8 groepen nog vitaal zijn,
hetgeen onlangs nog eens duidelijk werd
gedemonstreerd door de heren Bijsterbosch en
Loo van de late woensdagavondgroep. Zij
namen het initiatief om Hart Nodig folders te
verspreiden.
Als bestuur houden we ons aanbevolen voor meer
ideeën van leden die de ledenwerving kunnen
stimuleren.
Besloten wordt dit onderwerp te agenderen voor de
ALV.

SPORTKALENDER 2017/18
Data waarop wordt gesport:
Boemerang: alle lessen in de periode 23-8-2017 t/m 296-2018 m.u.v. kerstvakantie (23-12-2017 t/m 7-12018), 2e paasdag (02-4-2018), koningsdag (27-42018), hemelvaartsdag (10-5-2018) 2e Pinksterdag 2105-2018
Mheenpark: alle maandagen in de periode 23-8-2017
t/m 5-7-2018 m.u.v. van de kerstvakantie (23-12-2017
en 7-1-2018), 2e paasdag (02-4-2018) en 2e pinksterdag
(21-5-2018)
Sprengeloo: alle dinsdagen in de periode 23-8-2017 t/m
29-06-2018 m.u.v. van kerstvakantie (23-12-2017 en
7-1-2018)

ALGEMENE LEDENVERGADERING NOVEMBER 2017
In november willen we onze Algemene ledenvergadering
houden.
Ab Logtenberg, onze secretaris, heeft gemeld in
november niet herkiesbaar te zijn. De overige
bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Het bestuur zal
uitkijken naar een nieuwe secretaris binnen het
ledenbestand. Graag verwelkomen we je aan boord als
je jouw vereniging wilt helpen natuurlijk.
Verder zijn we bezig om te kijken hoe we onze site
kunnen vernieuwen. Het ziet er naar uit dat we gebruik
gaan maken van de sitebuilder van onze huidige
provider Strato. De voordelen zijn duidelijk, geen
programmeringskennis nodig en een goede
ondersteuning van Strato.
Voor wat betreft de financiën hebben we op dit
moment nog geen overzichtelijke staatjes natuurlijk
maar onze penningmeester heeft al wel een beeld van
de resultaten in 2016.
Hij heeft een positief resultaat over 2016 becijferd van
ongeveer €1.650 en een eigen vermogen 31 december
2016 van ruim €10.600.
Het bestuur wenst jullie allemaal een fijne vakantie toe
en graag tot eind augustus.

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.
Alarmprocedure Boemerang gewijzigd
Mocht het alarm onverhoopt afgaan dan is het eerste
wat je doet nadat je alarm hebt afgezet bellen met
088-2020700. De sportleider heeft de code die je
vervolgens moet doorgeven.
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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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