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INTRO
Over een paar weken , op donderdag 22 november
2018, 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.
Naast de gebruikelijke onderwerpen zullen we het in
de ALV nog even willen hebben over de recente
invoering
van
de
Algemene
Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt
ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving
geldt, en dus ook voor Hart Nodig.
Verder hebben we graag nu al een idee wie we kunnen
vragen voor de opvolging van huidige bestuursleden
wier diensttijd begint af te lopen. Hoe eerder de
nieuwe lichting aan boord komt hoe geruislozer te
overgang zal verlopen.
Jullie treffen hieronder weer een overzicht aan van de
groepsaantallen en groepsmutaties.
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

VAN HET BESTUUR
Ledenbestand
Ook dit jaar zijn we per saldo leden kwijtgeraakt. We
hebben thans 98 leden. De senioren groep van maandag
19.00 uur bleek door uitstroom zo weinig leden meer
over te hebben dat zij moest worden opgeheven in
oktober.
Een drietal hiervan heeft gelukkig nog een nieuwe groep
kunnen vinden om in verder te sporten. Ria Davelaar,
Ton Man in ’t Veld, Johan Schoemaker zijn over gestapt
naar de ma1500m-groep.
Ten behoeve van de ledenwerving zijn dit jaar extra
folders uitgezet door Bert Vondeling en Herman van
Zwam, hier zijn nog geen resultaten van bekend.

Hieronder volgt het overzicht van de ledentallen per
groep.
OVERZICHT LEDENTALLEN PER GROEP
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19.00
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4
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20.00
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5 woensdag

14.00
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6 woensdag

18.30

Boemerang

15
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7 woensdag

19.30

Boemerang

12

13

8 donderdag

18.30

Boemerang

12

12

105

98

In de totalen zitten nog leden die in 2 groepen
sporten. In 2017 waren dat er 4 en in 2018 5 leden.
Mutaties
Opgezegd.
Van januari tot heden hebben 11 leden om
uiteenlopende , veelal medische, redenen moeten
opzeggen:
Jan Dolman, Ruud Meuleman, Jos Jansen, Gera
Bastiaanse, Arie Welgraven, Dinie Roeterd-Beersen
Jan van den Brink, Jan Puts, Gonny ter Braak, Jan
Hoogendoorn en Pim Roffel
Nieuw.
Willem Kooiman (groep ma1900b/ma2000b), Harry
Dijkhof (groep wo1930b) en Joop Vink (groep
wo1930b). Het bestuur heet hen van harte welkom en
wenst hen vele plezierige sport-uren toe.

animeren zullen dit ook zelf moeten regelen en
betalen.
www.ehbocursus.nl/reanimeren-hoe-doe-je-dateigenlijk/

SPORTKALENDER 2018/19
Data waarop wordt gesport:
Boemerang:
Alle lessen in de periode 27-8-2018 t/m 11-7-2019
m.u.v. kerstvakantie (22-12-2018 t/m 6-1-2019), 2e
paasdag (22-4-2019), hemelvaartsdag (30-5-2019), 2
e Pinksterdag (10-06-2019)
Mheenpark:
Alle maandagen in de periode 27-8-2018 t/m 8-7-2019
m.u.v. kerstvakantie (22-12-2018 t/m 6-1-2019), 2e
paasdag (22-4-2019, 2 e Pinksterdag (10-06-2019)
Sprengeloo:
Alle dinsdagen in de periode 28-8-2018 t/m 9-7-2019
m.u.v. kerstvakantie (22-12-2018 t/m 6-1-2019)

ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 NOVEMBER 2017
Op donderdag 22 november willen we onze Algemene
ledenvergadering houden. De stukken hiervoor zullen
binnenkort ontvangen per mail

AANDACHTSPUNTEN VOOR 2019
Reanimatiecursus organisatie
Op dit moment blijft het enige wat we aan kunnen
aanbieden op dit terrein onderstaande link (staat ook
op onze site) Vertoond wordt een videofilmpje van de
reanimatieprocedure. Leden die zelf willen leren
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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
Dick te Raa
Vacature
Graddus ter Veen

055-3556647
055-8445138
055-5332058
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 € 132,- per jaar voor de groepen in de Boemerang en voor de andere
groepen € 156,- 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 vergoedt 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.

Incasso data 2019

Kwartaal
2- 1-2019
1- 4-2019
1- 7-2019
1-10-2019

Half jaar
2-1-2019

Jaar
2-1-2019

Per periode worden de volgende bedragen geïncasseerd.:

Incasso per
Maand
Kwartaal
Halfjaar
Jaar

Bedrag groepen De Boemerang
€ 11,€ 33,€ 66.€ 132,-

Bedrag overige groepen
€ 13,€ 39,€ 78,€ 156,-
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