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In dit nummer

Beste leden,
Het is een vreemd jaar geweest met alles wat nu gebeurt in de wereld. Iedereen wordt geconfronteerd
met het corona virus. Dit is (gek genoeg) iets wat ons
ook allemaal verbindt op dit moment in deze tijd.

Voorwoord van de voorzitter
Nieuws vanuit de vereniging
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Afsluiting

4

In onze wereld van Hercules is er ook van alles gebeurd. Wij als bestuur werden geconfronteerd met
vele lidmaatschaap opzeggingen en tevens zijn er een
aantal trainers die een andere baan hebben gevonden
om deze crisis door te komen. Dit begrijpen we als bestuur, maar het maakte het voor ons niet makkelijker.
Wij hebben dan ook de keuze gemaakt om naar oplossingen te zoeken. In deze nieuwsbrief komen wij
hierop terug en breiden wij uit hierop. Tevens hebben
wij unaniem het besluit genomen dat wij als bestuur
aftreden. Naast onze dagelijkse verantwoordelijkheden die wij hebben op zakelijk gebied, was het voor
eenieder niet meer mogelijk om ons volledig te richten
op de taken als bestuur.
Tot onze blije verbazing zijn er een aantal mensen opgestaan die als bestuur het gaan overnemen van ons.
Na de Algemene Leden Vergadering zijn we als oud en
nieuw bestuur bij elkaar gekomen en hebben we alles
kunnen overgedragen aan het nieuw bestuur.
Met deze nieuwsbrief willen wij u als leden dan ook
goed informeren over alle perikelen van de afgelopen
tijd en u uiteraard ook bedanken voor uw vertrouwen
in ons als bestuur gedurende afgelopen jaren.
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Met een sportieve groet,
Astrid de Vries (oud-Voorzitter)
Laura Poulissen (oud-Secretaris)
Arjan Dul (oud-Penningmeester)
Marco Boezewinkel (oud-Relatiebeheer)
Monique Pet (oud-PR/Communicatie)
Angelique Roseboom (oud-ledenadministratie)
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Nieuws vanuit de vereniging
Update betreffende seizoen 2020/2021
Het seizoen 2020/2021 is in september 2020 weer begonnen. Het COVID-19 virus raast helaas
nog steeds door het land waardoor er wat aanpassingen nodig zijn, maar desondanks zijn de
trainers weer voortvarend en vol enthousiasme begonnen. Alleen de GALM lessen zijn voorlopig
nog stopgezet. Gezien de leeftijd-/risicogroep waarin de deelnemers zich bevinden zijn zowel de
trainster Geertje als het bestuur samen erover eens dat deze lessen pas weer opgepakt kunnen
worden als de risico’s op besmetting met het COVID-19 virus in dermate zijn afgenomen dat dit
verantwoordelijk is.
En toen kwam de tweede lockdown in december 2020 en werden de sporthallen weer gesloten.
Helaas moesten alle lessen wederom weer stopgezet worden en konden onze leden niet meer
hun favoriete sport beoefenen. Tot op heden zijn helaas de sporthallen gesloten en zijn de lessen
nog niet hervat. Alleen Maureen heeft met haar Zumba les een alternatieve locatie kunnen vinden waardoor gelukkig deze leden wel nog kunnen genieten van een fijne work-out. Wij hopen
uiteraard dat binnenkort de sporthallen weer open mogen, maar G.V. Hercules is hier in afhankelijk in eerste instantie van de overheid en vervolgens ook Gemeente Epe. Het seizoen loopt over
enkele maanden al weer af, maar wellicht dat er al eerder wordt besloten om het sporten in een
sporthal weer toe te staan. Zoals u wellicht al gemerkt heeft is er door het bestuur besloten om
geen contributie te incasseren zolang het sporten stil ligt. Gelukkig heeft onze vereniging de
middelen om dit door te kunnen voeren en zo onze leden tegemoet te komen in voor hen ook een
lastige tijd.
Helaas zijn tijdens de lockdown meerdere zaken gaan spelen binnen onze vereniging. Zoals u
heeft kunnen lezen in onze vorige nieuwsbrief zijn de steps/aerobics lessen vervallen, omdat de
trainster Patricia Lodder had aangegeven dit niet meer te kunnen combineren met haar privé leven. Ook gaf aan het einde van het vorige seizoen de trainster van onze turnselectie-leden aan
dat zij dit seizoen geen les meer kon geven door een nieuwe baan in het onderwijs. Uiteraard fijn
nieuws voor haar, maar voor ons helaas niet goed nieuws. Een nieuwe trainer zo snel weer vinden met de benodigde diploma’s om een turnselectie goed te begeleiden is het bestuur niet gelukt
waardoor er is besloten om de prettige samenwerking die wij altijd hebben gehad met G.V. Pegasus te Heerde weer aan te halen en hebben wij hen gevraagd of zij deze meiden konden opnemen binnen hun vereniging. Gelukkig was dit mogelijk en trainen de meeste selectieleden inmiddels met groot plezier in Heerde. Enkele selectieleden hebben besloten om geheel te stoppen
met turnen en enkele zijn overgestapt naar Agios Vaassen waar zij het ook erg naar hun zin hebben.
Gedurende dit seizoen kwamen nog meer vervelende zaken op het pad van het bestuur. De
Freerunning lessen moesten helaas stopgezet worden, omdat Seije Groeneveld een blijvende blessure had opgelopen waardoor hij helaas geen les meer kon geven. Zijn voorganger Sebastiaan
van Praag kon dit helaas ook niet oppakken en ondanks dat het bestuur meerdere opties heeft
geprobeerd blijkt het heel lastig om een freerun instructeur te vinden. G.V. Pegasus heeft in deze
tijd onze vereniging benaderd, omdat ook zij hinder ondervinden met het zoeken van een trainer
voor de freerun lessen. Helaas konden wij hierin elkaar niet versterken zoals eerder wel was gelukt bij het trainen van de selectieleden.
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Verder gaf de trainer van de G-Gym, Ruurd Kingma, ook te kennen te stoppen met het begeleiden van onze leden die altijd enthousiast meededen met deze aangepaste vorm van gymnastiek.
Vanuit zijn kant een begrijpelijk besluit, maar wel ontzettend jammer.
Het bestuur is op zoek gegaan naar nieuwe trainers voor de verschillende groepen. Helaas zijn
goede gediplomeerde trainers voor deze specifieke groepen moeilijk te vinden en vooral in deze
tijden van onzekerheid door het COVID-19 virus en het feit dat G.V. Hercules als kleine vereniging zonder eigen turnhal en beperkte faciliteiten/middelen trainers niet veel te bieden hebben
zorgt ervoor dat tot op heden het (oud)bestuur geen trainers heeft kunnen vinden om de verschillende geledingen te voorzien. Uiteraard hebben wij wel meerdere gesprekken gehad met gegadigden, maar dit is helaas op niets uitgelopen.
Mede door bovenstaande zaken is het (oud)bestuur op zoek gegaan naar opties om de continuïteit van de vereniging te borgen. Het (oud)bestuur heeft, gezien de meerdere keren geslaagde
samenwerking met G.V. Pegasus, ook contact opgenomen met G.V. Pegasus om bij hen advies in
te winnen. Zij gaven te kennen dat zij ook op de hoogte zijn van het feit dat het voor steeds meer
en meer gymnastiekverenigingen in de regio moeilijk is om het hoofd boven water te houden en
voornamelijk de wat kleinere verenigingen zonder eigen faciliteiten. Zij waren ook benaderd
door een andere gymnastiekvereniging in de regio om te kijken naar mogelijkheden om samen te
werken. Samen sta je sterk is immers het welbekende spreekwoord.
Een samenwerkingsverband met G.V. Pegasus waarbij beide verenigingen elkaar kunnen versterken en zorgen voor een goede continuïteit van onze vereniging in het belang van onze leden
sprak het bestuur aan en na meerdere goede gesprekken met de accountant en het bestuur van
G.V. Pegasus versterkte het (oud)bestuur van G.V. Hercules in haar beslissing om deze richting
in te slaan. Uiteraard zouden de lessen voor onze leden gewoon in de voor hen bekende sporthallen in Epe plaatsvinden en zou voor hen in die zin dan ook niet veel veranderen. Na gesprekken met de accountant bleek dat een overname door G.V. Pegasus van G.V. Hercules realiseerbaar was en heeft het (oud)bestuur ook de beslissing genomen om in zijn geheel af te treden.
Conform het regelement dient het bestuur dit kenbaar te maken tijdens een Algemene Leden
Vergadering. Het (oud)bestuur had deze dan ook ingepland voor 8 april jl. middels een online
teamsvergadering, omdat het vergaderen op een locatie helaas vanwege COVID-29 nog niet mogelijk was. De uitnodiging was per mail naar onze (oud)leden verstuurd waarin bovenstaand
kort kenbaar werd gemaakt. Verscheidende oud-leden vonden het toch ontzettend jammer dat
G.V. Hercules als gymnastiekvereniging zou ophouden te bestaan en heeft het huidige bestuur
benaderd om aan te geven dat zij zich graag wilden kandidaat stellen voor een nieuw bestuur.
Dit is besproken tijdens onze algemene ledenvergadering en middels een stemming zijn de kandidaten voor het nieuwe bestuur toegetreden.
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Nieuw bestuur G.V. Hercules
Op 13 april jl. is er een overdracht geweest tussen het huidige bestuur en het nieuwe bestuur
van G.V. Hercules. Uw nieuwe bestuursleden zijn als volgt:
Herman Murk – voorzitter
Aart Wensenk – penningmeester
Jiska Plaizier – secretaris
Sabine Loozeman – ledenadministratie
Zij zijn bereikbaar op de bekende e-mailadressen. Op de algemene ledenvergadering is even kort
gesproken over de financiën van G.V. Hercules. Door het stilliggen van de lessen afgelopen jaar
zijn er geen grote uitgaven gedaan of dergelijke waardoor hier geen uitgebreide uitleg over is
gegeven. Normaliter zijn de financiële stukken in te zien tijdens de Algemene Leden Vergadering, maar omdat deze nu online is gehouden kunt u deze opvragen bij de nieuwe penningmeester indien u hier inzage in wenst te zien.
Het huidige bestuur wenst het nieuwe bestuur veel succes met de continuïteit van G.V. Hercules
te waarborgen en natuurlijk veel plezier.

Afsluiting
Hiermee sluiten wij als het aftredend bestuur deze nieuwsbrief. Wij hopen dat wij u enige uitleg
hebben kunnen geven in onze besluitvorming tot aftreden en de gang van zaken hieromtrent.
Wij willen u als lid dan ook enorm bedanken dat u afgelopen jaren uw vertrouwen in ons als bestuur heeft gelegd. Er zijn ups en downs geweest, maar wij hebben altijd naar eer en geweten
gehandeld en de belangen van de vereniging en haar leden voorop gezet. Nogmaals hartelijk
dank en wij hopen u in de toekomst nog eens te zien in een andere setting.

