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INTRO
Over een paar weken , op donderdag 23 november
2017, 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.
In de ALV zullen we het met name hebben over de
contributie en de vervulling van bestuurs funkties.
Verder kijken we natuurlijk naar bijzonderheden uit de
groepen aan de hand van het ledenbestand overzicht.
En, last but not least, kunnen we jullie meedelen dat
we een vernieuwde internetsite hebben gemaakt zoals
we in de vorige Nieuwsbrief beloofd hadden.

kunnen we echter niet eenvoudig om onze doelgroep
heen. Je kunt je voorstellen dat ons sportaanbod ook
interressant zou kunnen zijn voor revaliderende
herseninfarct-patiënten of motorisch gehandicapten.
Wij zijn daar absoluut niet voor geëquipeerd op dit
moment. We zullen er dus vanuit moeten gaan dat het
ledenaantal niet erg beïnvloedbaar is.
In de ALV willen we graag horen hoe de leden zelf daar
over denken.
Hieronder volgt het overzicht van de ledentallen per
groep.
OVERZICHT LEDENTALLEN PER GROEP
Dag
Tijd
Locatie
April
Oktober
2017
2017
maandag
15.00 Mheenpark
12
14
maandag
19.00 Boemerang
10
10
maandag
20.00 Boemerang
5
4
dinsdag
20.00 Sprengeloo
27
27
woensdag 14.00 Boemerang
11
10
woensdag 18.30 Boemerang
15
15
woensdag 19.30 Boemerang
12
12
donderdag 18.30 Boemerang
14
13
Totaal
106
105

www.hartnodigapeldoorn.nl is overigens hetzelfde
gebleven. De site is nu gemakkelijker aan te passen en
te onderhouden en oogt ook moderner. Het zou leuk
zijn als bijvoorbeeld elke groep daar een pagina in had
(fotootje, korte beschrijving etc) Kijk zelf maar.
Misschien iets voor de coördinatoren? In ieder geval
komt het videofilmpje van Adri Kelholt er nog in.

Mutaties
Nieuw.
We mochten twee nieuwe leden verwelkomen:
Gjalt Dupon, maandaggroep 15.00 uur (was eerder lid)
en Paul Kuipers, maandaggroep 15.00 uur
We wensen hen veel sportplezier.

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 info@hartnodigapeldoorn.nl

Opgezegd.
De volgende leden hebben om verschillende redenen
opgezegd:
Ap Gerritse, van de woensdaggroep van 14.00 uur.
Geert van der Sluis, maandaggroep 20.00 uur Wij
bedanken hen voor de tijd die ze bij ons waren en
wensen hen voor de toekomst alle goeds toe.

VAN HET BESTUUR
Ledenbestand
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aangaven vertoont
het ledenbestand van onze vereniging een licht dalende
tendens. Voor met name de late woensdagavondgroep
was dit aanleiding om initiatieven te ontplooien voor de
ledenwerving en het bestuur voorstellen te doen. Als
gespecialiseerde sportvereniging (ex-hartpatienten)

Overleden.
Na een langzaam verslechterende gezondheid is Henk
Stegeman overleden. De woensdaggroep van 19.30 uur
verliest hiermee opnieuw een groepslid door overlijden.
Wij wensen de familie en de groep sterkte bij de
verwerking van dit verlies.

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 23 NOVEMBER 2017
Op 23 november willen we onze Algemene
ledenvergadering houden.
Ab Logtenberg, onze secretaris, heeft gemeld in
november niet herkiesbaar te zijn. Zijn tour of duty zit
erop. De overige bestuursleden stellen zich herkiesbaar
ervan uitgaande dat een nieuwe secretaris zich meldt.
Aan alle groepscoördinatoren is gevraagd om in hun
groep de vacature aan de orde te stellen, wat ook is
gebeurd. Hierop is nog niet gereageerd.
Het belang van een voltallig bestuur zal iedereen
duidelijk zijn indachtig de ellendige situatie die we een
aantal jaren geleden hebben meegemaakt. Dat gaan
we dus zeker niet nog een keer doen.
We hopen dat jullie ons steunen en serieus willen
overwegen onze secretaris te worden. Zeg niet bij
voorbaat nee maar praat er eens met ons over. Je zult
zien dat het eigenlijk prima te doen is.

AANDACHTSPUNTEN VOOR 2017
Reanimatiecursus organisatie
Op dit moment is het enige wat we aan kunnen
aanbieden op dit terrein onderstaande link (staat ook Contributie voorstel
op onze site) Vertoond wordt een videofilmpje van de Het ledental van onze vereniging is de afgelopen twee
reanimatieprocedure. Leden die zelf willen leren jaren met ongeveer tien procent gedaald. Deze daling
reanimeren zullen dit ook zelf moeten regelen en lijkt trendmatig en moeilijk om te keren.
betalen.
• Als bestuur hebben we vastgesteld dat onze
inkomsten en uitgaven uit balans beginnen te raken.
Dit mede onder invloed van de trendmatige
www.ehbocursus.nl/reanimeren-hoe-doe-je-datjaarlijkse
verhoging van de zaalhuur.
eigenlijk/
• Waar in 2016 nog een overschot op de exploitatie
kon worden geboekt, zal dat voor 2017 een tekort
worden. Naar verwachting zal dit in 2018 nog groter
worden.
• Het bestuur ziet zich daarom genoodzaakt om het
evenwicht tussen inkomsten en uitgaven
na een lange periode van gelijkblijvende contributie
te herstellen.
Het stelt de Algemene Ledenvergadering daarom voor
akkoord te gaan met de volgende lichte verhogingen
van de contributie per 1 januari 2018.
Voor de sporters in de Boemerang per jaar van €127,20
naar €132,00 , per kwartaal van € 31,80 naar € 33,00.
Voor de sporters in Sporthal Mheenpark en Sprengeloo
per jaar van € 150,00 naar € 156,00, per kwartaal van
€ 37,50 naar € 39,00.
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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 2018
Incassodata 2018 voor de automatische incasso: de 1e werkdag van maand, kwartaal, halfjaar of jaar
Datum
2 januari 2018
1 februari 2018
1 maart 2018
3 april 2018
1 mei 2018
1 juni 2018
2 juli 2018
1 augustus 2018
3 september 2018
1 oktober 2018
1 november 2018
3 december 2018

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
Maand
Kwartaal
Halfjaar
Jaar

Bedrag groepen De Boemerang

Bedrag overige groepen

€ 11,€ 33,€ 66.€ 132,-

€ 13,€ 39,€ 78,€ 156,-

*) vooruitlopend op eventueel besluit ALV tot verhoging contributie per 1-1-2018
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