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INTRO
Het jaar is bijna ten einde, tijd om het af te sluiten en ons
bezig te gaan houden met het nieuwe sport
seizoen 2015. In deze nieuwsbrief zullen we de
belangrijkste zaken op een rijtje zetten zodat jullie weer
helemaal op de hoogte zijn van wat er bestuurlijk speelt
bij onze sportvereniging Hart Nodig.
Voordat we van start gaan vragen we nog een keer 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 jaar 2014, het jaar waarin we 30 jaar bestaan, stond
in het teken van groot onderhoud en herstel van de
organisatie van onze vereniging. Het bestuursteam is er
trots op dat de financiën, de administratie en de
communicatie met de leden (en instanties) sterk kon
worden verbeterd. Voor de leden was het dan ook een
verrassing dat een aantal bestuurderen het stokje over
wilden dragen. Juist nu alles weer op de rails was gezet.
Het valt daarom goed te begrijpen dat de leden niet
meteen konden reageren op het verzoek om zich
kandidaat te stellen voor een bestuursfunktie.
Maar met name in het vruchtbare overleg met de
groepscoördinatoren en de sportleiders werd het
vinden van nieuwe bestuursleden weer een gezamenlijk
belang.
Vóór de najaars ALV hadden Adri Kelholt en Frits Kievit
zich al gemeld en tijdens die vergadering kwam daar nog
Ab Logtenberg bij, geïnspireerd door de belofte van Bert
Keijer om aan te blijven als voorzitter. Met Graddus ter
Veen erbij heeft Hart Nodig zo weer een volwaardig
bestuursteam.
De taken zijn als volgt verdeeld:
Bert Keijer
: Voorzitter
Frits Kievit
: Penningmeester
Ab Logtenberg
: Secretaris
Adri Kelholt
: Commerciële zaken
Graddus ter Veen : Facilitaire zaken

Afgesproken is dat Hans Ligt met Frits en Ab bepaalt
wanneer de funktieoverdracht feitelijk plaats heeft.
Jullie ontvangen hierover tijdig bericht.
AANDACHTSPUNTEN VOOR 2015
Groepsontwikkelingen
De groepen in Hart Nodig worden ouder en kennen
weinig doorstroming. Deze ontwikkeling kan zowel voor
sommige groepen zelf als voor Hart Nodig als geheel op
den duur zorgelijk worden.
Het bestuur wil hier samen met de groepen zoeken naar
mogelijke oplossingen in 2015.
Reanimatiecursus organisatie
Tot op heden is het nog niet gelukt tegen een
aanvaardbare prijs zo’n cursus in te kopen.
Wel kan Graddus het werken met de AED in de groepen
demonstreren. Hopelijk lukt het in 2015. Op 9 december
heeft hij de dinsdaggroep al voorgelicht.
Sportimpuls Sportraad Apeldoorn
“Kies je aangepaste Sport” is een project dat zich richt op
het stimuleren van sporten en bewegen door mensen
met een beperking. De doelgroep is 6 jaar tot en met de
leeftijd waarop mensen nog actief willen sporten en
bewegen. Er zijn 16 sportaanbieders die in de
gelegenheid worden gesteld hun aanbod onder de
aandacht te brengen van mensen met een beperking en
ze worden uitgenodigd deel te nemen aan introductie
trainingen. Wij zijn daar één van. Op 4 november was de
start bij Victoria Boys. Het project loopt 2 jaar. Het wordt
bekostigd uit de Sportimpulssubsidie.
LIDMAATSCHAP
De regels voor het opzeggen van het lidmaatschap
bleken voor enkele leden niet helder te zijn. Hopelijk is
alles duidelijk na het volgende:
Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk, via e-mail wordt
ook als schriftelijk gezien. De opzegging moet minimaal
één maand voor het begin van een nieuw kwartaal bij het
secretariaat ingediend zijn.
Het lidmaatschap eindigt dan op de eerste van het vol gende kwartaal:
- voor 1 december opzeggen: einde lidmaatschap per
1 januari;

We wensen de nieuwkomers een fijne, sportieve tijd
toe bij Hart Nodig. De vertrekkers bedanken we voor
hun aanwezigheid en wensen hen alle goeds voor
de toekomst.

- voor 1 maart opzeggen: einde lidmaatschap per 1 april;
- voor 1 juni opzeggen: einde lidmaatschap per 1 juli;
- voor 1 sept. opzeggen: einde lidmaatschap per 1 okt.
Leden zijn verplicht de contributie tot het einde van de
lidmaatschapsperiode (31 december, 31 maart, 30 juni
of 30 september) te betalen.

KERST EN NIEUWJAARSGROET
We sluiten het jaar af met jullie fijne feestdagen toe te
wensen. Het lijkt er nog niet erg op maar als het een

VAKANTIES 2015
Boemerang: Evenals vorig seizoen wil Hart Nodig graag
doorsporten in de schoolvakanties met uitzondering van
de kerstvakantie. We gaan ervan uit dat de Boemerang
daar opnieuw mee instemt.
Kerstvakantie : 20-12-2014 t/m 04-01-2015.
Zomervakantie: 11-07-2015 t/m 23-08-2015.
VOLLEYBALTOERNOOI HART NODIG 2015
Voor de vijfde keer hopen we ons jaarlijkse
volleybaltoernooi te organiseren. De datum is 25 april.
Helaas is onze sponsor Van Uffelen recycling failliet
gegaan en moeten we naarstig op zoek naar een nieuwe
mecenas. Wie een ondernemer kent met het hart op de
juiste plaats laat dat dan even weten dan bellen we hem.

witte kerst wordt ziet onze omgeving er natuurlijk het
mooist uit. Een wandeling langs een bevroren Randmeer
of in een besneeuwd bos, gezond en sfeervol, een
ontspanning voor de geest.
Sommige groepen organiseren weer hun traditionele
eindejaars etentje, waarbij ook hun sportleiders worden
bedankt voor de tijd en aandacht die ze aan hen geven,
elke week weer. Dat bedankje geldt ook voor een ieder
die iets extra’s heeft bijgedragen aan onze vereniging dit
jaar, de vertrekkende bestuurders maar ook de
coördinatoren, de koffiezetters en de sleutel
beheerders. Het nieuwe bestuur hoopt dat jullie hiervan
zullen genieten en dat wij met zijn allen in januari
opnieuw en in goede gezondheid elkaar weer zullen
ontmoeten in de sportzaal!

NIEUWE EN VERTREKKENDE LEDEN
Sinds de vorige nieuwsbrief heeft Hart Nodig een
behoorlijke groei doorgemaakt. Wij konden de volgende
nieuwe leden verwelkomen :
Peter Altink (di2000), Carel Boschker (wo1830), Victor
van den Dolder (wo1830), Arie Hatumena (di2000),
Martin Kerssen (ma1900), Fons van Laarhoven (di2000),
Jhon Leha (di2000), Marian Lulofs (wo1930), Johannis
Pattimukaij (do1830) , Dragana Sarcevic (di2000), Mariet
Steneker (di2000), Jan Veeneman (di2000) , Riet
Vollering (di2000), Ronald Wolffensperger (di2000)
Ook zegden enkele leden hun lidmaatschap op.
Sommigen helaas vanwege hun gezondheid:
Corrie Koorn (wo1430), Joke Ruiter (ma1500), Anita
Teuwsen (di2000),
Ben Teuwsen (di2000),
Roelof ten Voorde (do1930), Ahmet Yildirim (di2000), en
Henk Snijder (ma2000,
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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
Adri Kelholt
Graddus ter Veen

055-3556647
055-8445138
055-3668635
055-3664682
055-5215332

(t.n.o. Hans Ligt 055-3601222)

: 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.
Incassokalender 2015
Afschrijvingsdata voor de verenigingscontributie:
Datum

Per maand

Per kwartaal

Per halfjaar

Per jaar

2 januari 2015
2 februari 2015

X
X

X

X

X

2 maart 2015
1 april 2015

X
X

1 mei 2015
1 juni 2015
1 juli 2015
3 augustus 2015
1 september 2015
1 oktober 2015
2 november 2015

X
X
X
X
X
X
X

1 december 2015

X

X

X

X

X

Per periode worden de volgende bedragen geïncasseerd:
Incasso per

Bedrag groepen De Boemerang

Bedrag overige groepen

Maand
Kwartaal
Halfjaar

€ 10,60
€ 31,80
€ 63,60

€ 12,50
€ 37,50
€ 75,-

Jaar

€ 127,20

€ 150,3
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