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INTRO
Alweer de tweede nieuwsbrief. Ook In deze
uitgave, in chronologische volgorde, weer veel
nieuws van het bestuur. Heeft u ook iets te
melden aan alle leden? Uw kopij kunt u sturen
naar nieuwsbrief@hartnodigapeldoorn.nl.
Om kosten te besparen willen we de nieuwsbrief
zoveel mogelijk per e-mail versturen. Mocht uw
e-mailadres nog niet bekend zijn bij het bestuur,
geef
dan
uw
e-mailadres
door
via
secretaris@hartnodigapeldoorn.nl.
VAN HET BESTUUR
De vakanties zitten er op en we hopen dat jullie
uitgerust en weer vol nieuwe energie zijn
begonnen met sporten. De woensdagavond
groepen hadden hierbij wat pech omdat onze
sleutelbewaarder niet bereikbaar bleek. Excuus
daarvoor. Een week later startte ook voor hen
het nieuwe sportseizoen.

Badmintongroep opgeheven
Hart Nodig heeft op dit moment 10 groepen
d.w.z. één minder dan vóór de vakantie namelijk
de badmintonners. Het nieuwe bestuur werd
geconfronteerd met het feit dat binnen deze
groep, in het verleden, vaak individuele,
afspraken waren gemaakt over de contributie
met Ben Groote. Als gevolg hiervan was een
kostendekkende exploitatie voor deze groep
onbereikbaar geworden. Ondanks Intensieve
pogingen van zowel het bestuur als meerdere

leden van de badmintongroep bleek het niet
mogelijk om een goede herstartsituatie overeen
te komen. Een aantal leden had al besloten om
Hart Nodig vaarwel te zeggen waarmee de
herstartgroep feitelijk te klein werd om verder te
kunnen. Het bestuur restte derhalve slechts de
groep per 1 september j.l. op te heffen. We zullen
ons nu moeten beraden wat badminton voor
onze vereniging betekent en of er wellicht nieuw
leven in kan worden geblazen. Het bestuur is van
mening dat badminton een prima sport is die
past bij onze vereniging. Hierbij zal ook de vraag
moeten worden gesteld of onze contributieregeling voldoende rekening houdt met het feit
dat een groeiend aantal leden meerdere keren
wil sporten in de week.
VERSLAG 3E BESTUURSVERGADERING 11-07-2013
Aftreden Rob Gaston
Opheffing van de badmintongroep bracht ook
met zich mee dat bestuurslid Rob Gaston zijn
plaats in het bestuur moest opzeggen. Hij zal het
badminton onder een ander dak voortzetten en
wij wensen hem daarbij veel sportgenoegen toe.
Bert Keijer neemt zijn taken tijdelijk over. Jack
Doornik is bereid om zijn adres als nieuw
sleuteladres ter beschikking te stellen. Hij woont
redelijk in de buurt van de Boemerang, aan de
Pinksterbloem 115. Ingangsdatum: woensdag 2
oktober.
Schoolvakanties
Op verzoek van velen heeft het bestuur besloten
in de schoolvakanties gewoon door te sporten
met uitzondering van de kerstvakantie (2 weken)
en de zomervakantie (6 weken). De contracten
met Accres zijn hierop aangepast.
Financiën
Met de financiële situatie gaat het de goede kant
op. Vooral jullie hulp en die van sponsoren heeft
daar veel aan bijgedragen (ca €2700,-). We zijn
jullie daar zeer erkentelijk voor. We verwachten
dat het vooraf innen van de contributie onze

cashflow verder zal stabiliseren. Tenminste als we
niet teveel onvoorziene kosten krijgen (alarm
Boemerang en, zoals nu , een revisie van de AED).
Administratie
De ledenadministratie komt langzaam maar zeker
op orde. We zijn er echter nog niet en we komen
nog steeds fouten tegen die soms van invloed
kunnen zijn op incasso’s bijvoorbeeld. Hiervoor
vragen we jullie begrip. Ook zijn nieuwe
formulieren ontworpen voor aanmelding nieuwe
leden, declareren uren sportleiders en aanwezigheidsregistratie. Aan een blessureregeling wordt
gewerkt.
Nieuwsbrief no. 1
De eerste nieuwsbrief is positief ontvangen. We
hopen hem natuurlijk telkens wat beter te
kunnen maken. Een aantal mensen misten de
contactgegevens van het bestuur. Die hebben we
onder aan deze nieuwsbrief gezet. Het lijstje met
de groepscontactpersonen komt zodra we van
hen alle namen hebben.
OVERLEG MET DE BOEMERANG 12-07-2013
De alarmprocedure is vastgesteld en aan
betrokken leden bekend gemaakt. De
alarmmelding van 30-05-2013 zal niet bij Hart
Nodig in rekening worden gebracht. De
Boemerang zal met de installateur bekijken of de
zoemer wat harder kan worden gezet. De
Boemerang had geen klachten meer over het
schoon achterlaten van de sportruimten. Op 24
september heeft de Boemerang overigens wel
gemeld dat ons alarm op 12 en 19 september is
afgegaan en dat de blauwe zaal op 11 september
niet was opgeruimd door ons. Het alarm stond uit
bij binnenkomst en is door ons abusievelijk weer
aangezet met het bekende gevolg. Na het weer
uitzetten is de beveiliging niet door ons gebeld.
Hetgeen ons op hoge kosten kan jagen. Het blijft
onveranderd belangrijk om erop te letten dat
schoeisel geen zwarte vegen op de vloer
achterlaat en dat vlekken van koffie e.d. op de
vloer worden verwijderd en afval wordt
opgeruimd.
VERSLAG 4E BESTUURSVERGADERING 12-09-2013
AED niet beschikbaar
De AED van Hart Nodig is op dit moment niet
beschikbaar. De batterij is leeg en moet worden
vervangen, evenals de elektroden. Hij is voor een

complete
checkup
opgestuurd naar een
gespecialiseerd bedrijf.
Verwacht wordt dat hij
rond 7 oktober weer in
de Boemerang hangt.
Vanwege de hoge kosten
zoeken we voor de AED
nog een sponsor. Graag roepen we jullie op om
ons een tip te geven als je iemand weet die
daarvoor benaderd zou kunnen worden.
Contributieperikelen
Door de overgang naar betaling van de
contributie vooraf zijn wat misverstanden
opgetreden bij enkele leden. De penningmeester
zal met hen contact opnemen.
Aanwezigheidsregistratie
Medio september is de aanwezigheidsregistratie
ingevoerd. De sportleiders houden hierop bij wie
aan- en afwezig is.
Koffievoorziening De Boemerang
Naast koffie en thee is er inmiddels ook frisdrank
te verkrijgen
Volleybaltoernooi Hart Nodig 2014
Op 5 april 2014 wordt het jaarlijkse volleybaltoernooi van Hart Nodig in sporthal Mheenpark
georganiseerd. De leiding zal weer in handen zijn
van Sietze Sietsma.

Nieuwe leden
De heren Bijsterbosch, Schimmel en Veldhuis
hebben zich aangemeld als lid. Wij heten hen van
harte welkom en wensen ze veel sportgenoegen
toe bij Hart Nodig.

BESTUURSGEGEVENS
Het bestuur van Hart Nodig
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Secretaris/penningmeester
Lid commerciële zaken
Lid algemene zaken
Lid sporttechnische zaken
Lid facilitaire zaken

Bert Keijer
Hans Ligt
Jan Nijhuis
vacature
Gera Bastiaanse
John van Gils
Graddus ter Veen

Commerciële zaken
Algemene zaken
Sporttechnische zaken
Facilitaire zaken

: pr, sponsoring, advertenties, nieuwsbrief en website
: activiteiten en lief en leed
: materiaalbeheer, sportzaken, sportbegeleiders, toernooien/evenementen
: kantinebeheer, sleutelbeheer De Boemerang

0553556647
0553601222
0553560617
tijdelijk Bert Keijer
0555419698
0634281337
0555215332

Contributie
Rekening Hart Nodig: Rabobank Apeldoorn: 39.34.82.987 (IBAN: NL05RABO0393482987)
ten name van Hart Nodig Apeldoorn. De contributie is € 120 per jaar voor de groepen in de Boemerang en
voor de andere groepen € 140 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.

