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N IEUWSBRIEF GV H ERCULES

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
In dit nummer

Beste leden,
Het is wel weer tijd voor een beetje nieuws
vanuit Hercules.
We zitten met z’n allen even in hetzelfde
schuitje wat betreft het niet kunnen uitoefenen van onze sport. Het zal voor heel veel
van ons echt wennen zijn dat we nu zoveel
mogelijk binnen moeten blijven en dus niet
gezellig even naar het geliefde sport
uur/sport uren toe kunnen. We vinden dit
erg spijtig, maar het is zoals het is voorlopig.
Met deze nieuwsbrief, willen we jullie even
informeren over de belangrijke zaken die nu
binnen de vereniging zich afspelen, maar
ook aan leuke, trotse momenten die zich
hebben afgespeeld de afgelopen tijd.

Met een sportieve groet namens het bestuur,
Astrid de Vries (Voorzitter)
Laura Poulissen (Secretaris)
Cees Beekhuis/Arjan Dul (Penningmeester)
Marco Boezewinkel (Contacten)
Monique Pet (PR en communicatie)
Angelique Roseboom (ledenadministratie)
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Nieuws vanuit de vereniging
Wijzigingen binnen de vereniging
Het nieuwe jaar is weer begonnen en ook gedurende het seizoen zijn er enkele wijzigingen binnen onze vereniging. Bij het Freerunnen kunnen wij u melden dat per 1 mei 2020 Seije Groeneveld weer terug komt na een jaar afwezigheid om de lessen weer over te nemen van Sebastiaan
van Praag. Sebastiaan zal nog wel Seije ondersteunen tijdens de lessen, dus is er gelukkig geen
sprake van een definitief afscheid. Heren, alvast veel succes en plezier gewenst!
Zoals reeds in de vorige nieuwsbrief is aangegeven is Nelleke van der Steeg gestopt als bestuurslid. Zij verzorgde voor G.V. Hercules de ledenadministratie, maar helaas werd het voor haar
steeds moeilijker dit te combineren met haar privé leven waardoor zij haar taak moest neerleggen. Inmiddels heeft Angelique Roseboom deze taak met plezier overgenomen. Angelique, superfijn dat je deze taak op je hebt willen nemen en veel succes!
Per 20 februari 2020 is ook Cees Beekhuis afgetreden als bestuurslid/penningmeester. Cees
heeft enorme verbeterslagen gemaakt als penningmeester van onze vereniging waarvoor wij
hem zeer dankbaar zijn. Het zoeken naar een nieuwe penningmeester heeft onze vereniging heel
veel moeite gekost. Uiteindelijk is er besloten om dit gedeeltelijk uit te besteden: De heer Arjan
Dul is onze nieuwe penningmeester in combinatie met accountant bureau Lokhorst te Epe. De
nieuwe penningmeester neemt een gedeelte van de werkzaamheden voor zijn rekening (o.a. betalingen van de trainers en declaraties van eventueel gemaakte kosten binnen onze vereniging)
en het andere gedeelte zal het accountant bureau voor hun rekening nemen (bijvoorbeeld contributie inning van de leden en administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging).
Wij zijn blij dat wij op deze manier de taken van de penningmeester hebben kunnen invullen.
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij per abuis aangegeven dat onze vereniging dit jaar haar
100-jarig jubileum viert. Dankzij oplettende (oud) leden bleek dat het bestuur iets te enthousiast
is geweest met het tellen en dat het 100-jarig jubileum nog niet van toepassing is. Nogmaals
onze welgemeende excuses voor de ontstane verwarring.
G.V. Hercules staat sinds 1 januari 2020 als erkend leerbedrijf te boek. Dit heeft als voordeel dat
wij stagiaires kunnen begeleiden op basis van de tak van sport die wij binnen onze vereniging
aanbieden. Zo kunnen zij wat van ons leren en hebben wij profijt van extra hulp!

Gezocht: bestuursleden!
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn er wat veranderingen binnen het bestuur. Nelleke van
der Steeg heeft haar taak neergelegd en ook Cees Beekhuis heeft per 20-02-2020 zijn taak als
penningmeester neergelegd. Dit maakt dat er op dit moment nog maar 5 bestuursleden zijn. Zoals u vast wel weet maken veel handen ligt werk en dat geldt ook voor de taken binnen het bestuur. Wij zijn dan ook op zoek naar algemene bestuursleden. Draagt u onze vereniging een
warm hart toe en wilt u graag meedenken over het reilen en zeilen binnen onze vereniging dan
horen wij dit graag! Mocht u meer informatie willen hebben kunt u contact opnemen met onze
bestuursleden. Telefoonnummers vindt u op onze website onder het kopje bestuur.
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Corona en gevolgen voor de vereniging
Helaas is in Nederland ook het virus COVID-19, beter bekend als het Corona Virus, onder de
mensen gekomen en verspreid dit zich in een snel tempo onder de Nederlandse bevolking. De
Nederlandse overheid heeft vele maatregelingen moeten nemen om het virus gecontroleerd het
hoofd te bieden en er zo voor te zorgen dat de ziekenhuizen niet overvol raken. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de sporten die onze vereniging aanbiedt.
Op 12 maart jl. is er naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte door de KNGU
het advies gegeven, conform de richtlijnen van het RIVM, om alle trainingen en activiteiten binnen de vereniging af te lasten. Onze vereniging heeft hier gehoor aangegeven en de trainingen/lessen binnen onze vereniging stopgezet. Zondag 15 maart jl. werden de maatregelen aangescherpt en is er besloten dat er geen trainingen/lessen meer mogen worden gegeven tot en
met 6 april as. Op 19 maart jl. is er door de KNGU aangekondigd dat het wedstrijdseizoen voor
onze turnsters ten einde is gekomen en er dan ook geen wedstrijden meer worden ingepland dit
seizoen. Op 23 maart jl. zijn de al reeds aangekondigde maatregelen verscherpt en verlengd tot
en met 1 juni as.
Allemaal heel vervelende zaken, maar op dit moment is de gezondheid van onze leden het belangrijkst. Wij hopen dat u dan ook de richtlijnen van het RIVM ten harte neemt en elkaar helpt
in deze onrustige tijd.
Uiteraard kan u thuis ook aan de slag. Krachttrainingen zijn te vinden via google of het downloaden van de diverse apps die worden aangeboden. Ook op social media worden dagelijks tips
gedeeld over sporten vanuit huis. Natuurlijk kan u ook de buitenlucht opzoeken en hardlopen in
bijvoorbeeld het bos. Wij hopen dat wij u weer mogen ontvangen voor het einde van het seizoen,
maar helaas is hier nog geen duidelijkheid over te geven. Zodra er meer bekend is hoort u dat
uiteraard van ons middels onze website/facebook en uw train(st)er.
Helaas is voor ons nu nog niet te zeggen wat de financiële gevolgen zijn voor ons al vereniging
en u als lid. Zodra daar meer duidelijkheid over is zullen wij dit uiteraard communiceren.
In onze vorige nieuwsbrief werd er gesproken over een feestelijke middag/avond ter ere van het
jubileum op 6 juni as. Zoals reeds aangegeven is er nog geen jubileum dit jaar, maar hadden wij
wel de intentie om op 6 juni onze jaarlijkse open dag/instuif voor de leden en andere belangstellenden te organiseren in combinatie met onderlinge wedstrijden voor onze selectie/jongtalentengroep/recreanten in de ochtend. Gezien de ontwikkelingen rondom het Corona-virus zijn wij
genoodzaakt om ook dit evenement/activiteit niet door te laten gaan. Dit spijt ons uiteraard bijzonder, maar op dit moment staat voor iedereen de gezondheid voorop.

Grote Club Actie
Ook dit jaar hebben wij weer mee gedaan met de Grote Club Actie. Deze is op 14 september jl.
van start gegaan en onze leden hadden tot 1 november jl. de tijd om zoveel mogelijk loten te verkopen bij familie, buren, vrienden etc. En wat hebben onze leden het goed gedaan!
Er is een prachtig bedrag opgehaald van € 1.102,30 totaal! Lotte Mooren heeft de meeste loten
verkocht en kreeg dan ook een leuke attentie uitgereikt door Angelique Roseboom. Iedereen
hartstikke bedankt voor jullie inzet!
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Algemene Ledenvergadering 20 februari 2020
Donderdag 20 februari 2020 vond onze jaarlijkse algemene ledenvergadering wederom plaats
in de Buurthoeve in Epe. Het volledige bestuur was aanwezig, inclusief de nieuwe penningmeester, en een aantal leden/ouders van leden zaten om 20.15 uur klaar om te luisteren naar de
punten die op de agenda stonden. Onze penningmeester had wederom een mooie en overzichtelijke uitdraai gemaakt van de kosten/uitgaven van onze vereniging alsmede de inkomsten. Vorig
jaar tijdens de algemene ledenvergadering was al met instemming van de aanwezigen aangegeven dat er een contributieverhoging plaats zou vinden. Gezien de (kleine) winst die de vereniging afgelopen seizoen had behaald is er voor gekozen om dit seizoen deze verhoging nog niet
door te voeren. Helaas zullen de kosten vanaf volgend seizoen door meerdere factoren verhogen
waardoor de vereniging ook genoodzaakt wordt om de reeds aangegeven contributieverhoging
vanaf volgend seizoen wel door te voeren.
Cees Beekhuis trad deze avond af als penningmeester en werd bedankt voor zijn inzet. De
nieuwe penningmeester, de heer Arjan Dul, werd welkom geheten door onze voorzitter. Helaas
waren er geen aanmeldingen binnengekomen voor enthousiaste nieuwe bestuursleden en na een
korte pauze is er nog gesproken over het lopende seizoen en volgend seizoen waarna er tijd was
voor de rondvraag. Hierbij kwamen diverse opmerkingen/vragen op tafel en na een goede discussie was het tijd om de vergadering af te sluiten. Het bestuur wil de aanwezigen bedanken
voor hun tijd en zien graag volgend jaar (nog meer) belangstellenden tegemoet.

Wedstrijdverslagen Turnen Dames
In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen over het geslaagde Veluws Turn Toernooi in oktober
2019 waar onze turnsters goed in de prijzen waren gevallen. Inmiddels hebben de meiden uit de
4de divisie al 3 plaatsingswedstrijden erop zitten en ook de meiden uit de 5de en 6de divisie hebben in januari hun eerste plaatsingswedstrijd gehad. Hartstikke spannend, maar ook leerzaam
voor alle meiden en voor sommige meiden waren er zelfs podiumplaatsen! Heel goed gedaan
meiden!
Uiteraard heeft Ilse Tellegen als trainster en begeleiding tijdens deze dagen hier ook wedstrijdverslagen van gemaakt. Deze kunt u teruglezen op onze facebookpagina of op onze website;
Wedstrijdverslagen 4de divisie: https://www.gv-hercules.nl/wedstrijdverslagen-4e-divisie-2/
Wedstrijdverslagen 5de divisie: https://www.gv-hercules.nl/wedstrijdverslagen-5e-divisie/
Wedstrijdverslagen 6de divisie: https://www.gv-hercules.nl/wedstrijdverslagen/
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Zoals aangegeven eerder deze nieuwsbrief zijn helaas door de maatregelen tegen het Coronavirus de 2e plaatsingswedstrijden voor de 5de en 6de divisie op 28 maart en de regiofinales/district finales afgelast en is het wedstrijdseizoen voor onze turnsters ten einde. Meiden, allemaal
supergoed gedaan en zodra het weer mogelijk is lekker oefenen zodat jullie in het nieuwe seizoen weer kunnen knallen!

Afsluiting
De eerste nieuwsbrief voor het jaar 2020 is hiermee een feit. Een nieuwsbrief met daarin leuke
en ook minder leuke zaken. Wij hopen onze leden snel weer te mogen begroeten in onze sportaccommodaties. Tot die tijd: let op uzelf en uw naasten en houdt u aan de richtlijnen van het
RIVM. Be safe, stay at home staat overal, neem dit ten harte.
Indien u zelf graag iets terug wenst te zien in onze nieuwsbrief of een leuk nieuwtje/weetje heeft
of wat anders dat in de nieuwsbrief mag komen ontvangen wij dit uiteraard graag middels ons
mailadres: bestuur@gv-hercules.nl

