Sportvereniging
Hart Nodig
Intro
Als nieuw bestuur zijn we trots u de eerste
nieuwsbrief van Hart Nodig te kunnen
presenteren.
In
deze
uitgave,
in
chronologische volgorde, veel nieuws van het
bestuur. Heeft u ook iets te melden aan alle
leden? Uw kopij kunt u sturen naar
HartNodig@gmail.com
Om kosten te besparen willen we de
nieuwsbrief per e-mail
versturen. Geef
daarom
uw
e-mailadres
door
via
secretaris@hartnodigapeldoorn.nl.
Van het bestuur
Het goede nieuws is dat een enthousiast
nieuw bestuursteam is aangetreden. Dat dit
bestuur er is gekomen werd mogelijk omdat
een aantal mensen zich realiseerde dat Hart
Nodig niet te redden zou zijn als er niet snel
iets zou verbeteren in het bestuur. Voor het
nieuwe bestuur staat vast dat Hart Nodig het
redden waard is. De vereniging biedt ieder lid
een gezonde en gezellige sportactiviteit, welke
verenigingsbreed
wordt
erkend
en
gewaardeerd. Het nieuwe bestuur rekent erop
dat alle leden hierdoor gemotiveerd zijn om
ook hun steentje bij te dragen
Het slechte nieuws is dat uit de inmiddels
overgedragen administratie is gebleken dat
de vereniging onvoldoende middelen heeft
om haar lopende verplichtingen op tijd te
kunnen voldoen.
Zij beschikt niet over de noodzakelijke
reserves om tijdelijke kastekorten en
toekomstige noodzakelijke vervanging van
spelmateriaal als ook de AED op te vangen. De
aan Hart Nodig doorberekende kosten van
Vigilat, veroorzaakt door het niet tijdig of
onjuist reageren op het afgaan van het
alarmsysteem in de Boemerang, hebben
tenslotte het laatste restje van de reserve
opgemaakt. Gelukkig heeft de directie van de
Boemerang, die blij is met het nieuwe bestuur,
toegezegd om de deels nog openstaande
vordering voorlopig niet op te eisen tot het
nieuwe bestuur de zaken weer op de rails
heeft gekregen.

Met name hebben we tijd nodig om de
administratie op orde te krijgen. De
ledenadministratie en de incasso van
contributie krijgt topprioriteit, teneinde de
schulden op zo kort mogelijke termijn te
betalen. Een eventuele contributieverhoging
kan nodig worden als na zuivering van het
ledenbestand en incasso van achterstallige
contributie mocht blijken dat additionele
maatregelen niet meer achterwege kunnen
blijven.
Nogmaals, het nieuwe bestuur vertrouwt erop
dat iedereen, de leden, de sportleiders en de
zaalbeheerders, een beetje meehelpt en ons
steunt in de vaste overtuiging dat we allemaal
blij zijn als we Hart Nodig kunnen behouden
als sportvereniging voor (ex)hartpatiënten.
Inmiddels hebben we per brief alle leden op
de hoogte gesteld van de manier waarop we
de meest urgente financiële problemen willen
oplossen. Hierbij hebben we ook aan de leden
gevraagd ons te helpen met een gift van 15
euro. Hieraan is op dit moment al door heel
veel leden gehoor gegeven. Ook zijn er
toezeggingen gekomen van een aantal
sponsoren en heeft het bestuur zelf een
behoorlijk bedrag aan Hart Nodig geleend.
Kortom het ziet ernaar uit dat het weer goed
zal komen.
Verslag 1e bestuursvergadering 25-04-2013
Op 25 april heeft het nieuwe bestuur
bestaande uit Bert Keijer, Gera Bastiaanse,
Rob Gaston, John van Gils, Hans Ligt, Jan
Nijhuis en Graddus ter Veen zijn eerste
bestuursvergadering gehouden.
Hieruit valt het volgende te melden:
Van het nieuwe bestuur worden de voorzitter,
secretaris en penningmeester ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel.
Gezamenlijk zijn we gekomen tot de volgende
bestuursverdeling:
Voorzitter: Bert Keijer;
Secretaris/penningmeester: Hans Ligt en Jan
Nijhuis;
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Lid sporttechnische zaken (materiaalbeheer,
sportzaken,
sportleiders,
toernooien/
evenementen): John van Gils;
Lid commerciële zaken (pr, sponsoring,
advertenties, nieuwsbrief, website): Rob
Gaston;
Lid
facilitaire
zaken
(kantinebeheer,
sleutelbeheer, De Boemerang): Graddus ter
Veen;
Lid algemene zaken (notulist, activiteiten, lief
en leed): Gera Bastiaanse.
De tekenbevoegdheid en het incassocontract
bij de Rabobank worden aangepast.
De overdracht van de administratie van het
oude naar het nieuwe bestuur zal op 2
mei plaatsvinden. We zullen binnenkort op
passende wijze Mandy en Ben bedanken voor
hun inzet en vele werk voor Hart Nodig.
De sleutels van De Boemerang liggen in het
vervolg bij Rob Gaston, Kruizemuntstraat 581.
Het clubblad Memo wordt vervangen door
een periodieke nieuwsbrief en deze wordt om
kosten te besparen zoveel mogelijk per e-mail
verspreidt. Voor degenen die geen emailadres hebben, liggen een aantal
exemplaren bij de trainingen. Geef uw emailadres
door
aan
secretaris@hartnodigapeldoorn.nl
dat
vergemakkelijkt de communicatie en scheelt
kosten!
Aan alle leden het verzoek om de contributies
vooraf te betalen en bij voorkeur automatisch
zoals op de ledenvergadering is afgesproken.
Het komt namelijk regelmatig voor dat we
rekeningen niet kunnen betalen omdat er te
weinig geld op de rekening van Hart Nodig
staat. Verdere informatie hierover volgt.
Tot slot werd stilgestaan bij het overlijden van
Martin Wolfswinkel van de groep wo1330b.
Van de opzegging door Jos Spijkerman van de
groep wo 1830b per 1 mei, is kennisgenomen.
Voor uitgaven die gedaan worden namens
Hart Nodig geldt dat VOORAF toestemming
gevraagd dient te worden bij de
penningmeester. Kosten waarvoor geen
toestemming is gegeven worden niet vergoed!

Zomervakantie
De laatste trainingen voor de zomervakantie
zijn als volgt:
Maandagmiddag Mheenhal tm 24-06-2013
Maandagavond Boemerang tm 0807-2013
Dinsdagavond Sprengeloo tm 16-07-2013
Woensdagmiddag Boemerang tm10-07-2013
Woensdagavond Boemerang tm26-0602013
Donderdagmiddag Mheenhal tm 27-06-2013
Donderdagavond Boemerang tm 27-06-2013
Alle groepen beginnen weer in de week van
02-09-2013.

Verslag 2e bestuursvergadering 23-05-2013.
De belangrijkste punten uit de
bestuursvergadering :
De wens van het bestuur is om per groep een
contactpersoon als aanspreekpunt voor het
bestuur te hebben. Indien dit voor uw groep
nog niet geregeld is, dan kunnen kandidaten
zich melden via e-mailadres:
secretaris@hartnodigapeldoorn.nl
Bert Keijer zal als voorzitter langs alle groepen
gaan om kennis te maken.
Er is een klantenpas van de Sligro aangevraagd
zodat inkopen voor de koffievoorziening in de
Boemerang daar kunnen plaats vinden.
De wijzigingen bij de Kamer van Koophandel
zijn doorgevoerd. Ingeschreven staan de
voorzitter , secretaris en penningmeester.
De batterij van de AED moet dit jaar
vervangen worden. Hiervoor zal gezocht
worden naar een sponsor.
Het is niet toegestaan dat leden tegen
betaling van 2,50 euro deelnemen aan een
extra training in de week. Men dient dan
contributie voor een tweede groep te betalen.
Sponsoren uit het verleden zullen actief
worden benaderd of zij, op welke wijze dan
ook, nog iets voor de vereniging willen doen.
Er is een afspraak met Accres gemaakt om
vast te stellen welke afspraken en knelpunten
er zijn.
Op 15 mei is de ledenadministratie en
boekhouding overgenomen van het oude
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bestuur. De boekhouding was bijgewerkt tot
en met 24-12-2012.
Op 17 mei is er een kennismakingsgesprek
geweest met De Boemerang en zijn afspraken
gemaakt over de nog openstaande financiële
verplichtingen en hoe om te gaan met het
alarm. Elke keer als het alarm afgaat door
onjuist gebruik en Vigilat Beveiliging komt
wordt er 75 euro aan kosten berekend die
Hart Nodig moet betalen. Iedere groep van de
Boemerang zal worden geïnformeerd hoe om
te gaan met het alarm en wat te doen als het
alarm afgaat. Indien hier nog onduidelijkheid
over is laat het weten. Een juist gebruik van
het alarm voorkomt geldverspilling.
Er dienst juist schoeisel gebruikt te worden in
de gymzaal.
Na het koffiedrinken opruimen en
koffievlekken schoonmaken. Leden en
sportleiders dienen hiervoor zorg te dragen.
Hart Nodig is te gast in De Boemerang en
dient zich dan ook als zodanig te gedragen.
De slechte naam die we hebben bij het
bestuur van De Boemerang proberen we door
de gesprekken weer ten goede te keren.
Er is een pittige discussie in het bestuur over
het verbeteren van de financiële situatie.
Besloten wordt alle leden te vragen een
bedrag van 15 euro te doneren.
Enkele bestuursleden lenen een bedrag aan
de vereniging zodat een aantal openstaande
rekeningen betaald kunnen worden. De
sportleiders krijgen hun vergoeding op een
later moment. Er worden afspraken gemaakt
over welke rekeningen op welk moment
betaald worden.
Om de ledenadministratie te actualiseren
worden ledenkaarten uitgeprint zodat ieder
lid zijn/haar gegevens kan controleren en zo
nodig kan aanvullen.
De website van Hart Nodig zal worden
gemoderniseerd en geactualiseerd. Suggesties
zijn van harte welkom bij het bestuur.

Laatste nieuws.
Donaties
Op 17 juni 2013 is de financiële situatie wat
beter geworden, dankzij de vele donaties die
de leden hebben gedaan. De actie om leden te
vragen een bedrag van 15 euro te doneren
mag dus zeker succesvol genoemd worden.
Het bestuur wil iedereen hiervoor hartelijk
danken. Verder zijn er twee grote donaties
binnengekomen van sponsoren en zijn er nog
achterstallige contributies betaald.
Accres
Op 28 mei is een kennismakingsgesprek
geweest met Accres. De zalen voor het nieuwe
seizoen 2013/2014 zijn weer ingehuurd. Het
bestuur heeft besloten dat voor het seizoen
2013/2014 in alle schoolvakanties, m.u.v. de
kerstvakantie en de zomervakantie, het
sporten doorgaat.
Leden met ideeën betreffende allerlei
onderwerpen, die betrekking hebben op de
taken van de bestuursleden of die hulp willen
bieden zijn van harte welkom.
Dit is de eerste Nieuwsbrief van het nieuwe
bestuur.
Reacties hierop zijn van harte welkom.
De vakantie is in aantocht.
Wij wensen alle leden een goede vakantie en
een behouden en veilige terugkomst .
Het Bestuur

