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Woord van de voorzitter 

Een nieuw seizoen, een nieuwe start bij G.V. Hercules. 
  
Maandag 30 augustus start het nieuwe seizoen, gelukkig zijn er geen Corona 
beperkingen en kunnen we gewoon starten. 
  
Het is wel met een speciaal gevoel dit seizoen, want in het jaar 2022 is het 100 
jaar geleden dat onze vereniging is opgericht en zoiets kun je niet stil voorbij laten 
gaan. U zult daar in de komende tijd meer over horen. 
  
Ondanks het afscheid nemen van Esmee v.d. Vlekkert, Peter Bonhof en Ruurd 
Kingma gaan wij toch met 7 groepen van start. 
Gelukkig start Marlyn Hoekman op de maandagmiddag, zij stelt zich voor in deze 
nieuwsbrief. 
Wij blijven druk bezig om leiding te vinden, maar het is erg moeilijk er lopen nog 
diverse gesprekken, maar er is nog niets zeker. 
  
Laten wij met z`n allen onze schouders eronder zetten en er een mooi seizoen van 
maken. 
  
Als u ideeën of suggesties heeft voor de vereniging laat het ons als bestuur weten, 
want samen zijn wij erg sterk als HERCULES en laten we in beweging blijven. 
  
Ik hoop u graag te zien bij één van de groepen. 
  
Herman Murk 
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Even voorstellen: Marlyn Hoekman 

Heyy,  

 

Ik ben Marlyn Hoekman en ik ben de nieuwe trainster bij het 

turnen op de maandag. Ik zal mij even aan jullie voorstellen: mijn 

naam is dus Marlyn, ik ben 19 jaar en woon bij mijn ouders in 

Kapelle in Zeeland. Nu hoor ik iemand denken: Hoe kom je dan 

bij Hercules in Epe terecht? Dat zal ik even uitleggen, ik studeer 

in Zwolle op de Calo. Dat houdt in dat ik op dit moment in het 3e 

jaar zit en leer voor docent LO. Ik vind het erg leuk om zelf te 

turnen maar ook om mensen iets te leren in het turnen. Zo 

bedacht ik dat ik het leuk zou vinden om turntrainingen te geven 

en op deze manier kwam Hercules op mijn pad. 

Zelf houd ik dus ook erg van bewegen, het liefste pak ik voor 

kortere stukken mijn longboard maar ik vind het ook lekker om ’s 

avonds, als het mooi weer is, mijn racefiets te pakken.  

Zoals je op de foto wel kunt zien ben ik overal bezig met sport. 

Deze foto is afgelopen vakantie gemaakt in Parijs maar dat had je 

misschien al wel gezien :)  

 

Voor iedereen die op maandag komt turnen hopelijk weer tot snel, ik heb er zin in! 

Groetjes, Marlyn. 

 

Lessen en leiding 

Gelukkig zijn er op dit moment geen belemmerende Corona-maatregelen en kunnen 

we na onze zomervakantie weer starten met sporten in de zaal!  

Hieronder staat het lesrooster zoals deze nu ingevuld is: 

Maandag       

15:15-16:15 uur Galm 55+ Gymzaal Klimtuin Sabine Loozeman 

16:00-17:00 uur Turnen j/m 4-6 jaar Gymzaal Haverkamp Marlyn Hoekman 

17:00-18:00 uur Turnen j/m 7-8 jaar Gymzaal Haverkamp Marlyn Hoekman 

18:00-19:00 uur Turnen j/m vanaf 9 jaar Gymzaal Haverkamp Marlyn Hoekman 

Woensdag       

18:30-19:30 uur Zumba Gymzaal Haverkamp Maureen Wellens 

19:30-20:30 uur Galm 55+ Gymzaal Haverkamp Geertje Gijsen 

Vrijdag       

09:00-10:00 uur Dames aerobics Kulturhus Epe Maureen Wellens 
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De eerste twee lessen zijn gratis. Welkom om op één van de lessen een kijkje te 

komen nemen! De lessen starten weer op maandag 30 augustus. 

Voor verschillende lessen zijn we nog op zoek naar leiding, zoals voor de gymlessen 

op zaterdag, de G-Gym en het Free runnen. Heeft u ideeën en zou u ons op weg 

kunnen helpen bij het vinden van leiding? Laat het ons weten: bestuur@gv-

hercules.nl 

 

De leden die afgelopen seizoen(en) op zaterdag bij Peter hebben gegymd, willen we 

graag doorverwijzen naar de lessen op maandag. 

Voor de leiding die afgelopen seizoen bij ons is gestopt, organiseren we binnenkort 

een klein afscheid om ze te bedanken voor hun inzet voor de vereniging. 

 

Contributie 

Vanaf vorig jaar hebben onze leden geen contributie betaald, omdat het vanwege de 

Corona-maatregelen niet mogelijk was om te trainen en dit hebben we gecontinueerd 

tot het eind van vorig seizoen. Omdat de lessen weer volledig opgestart kunnen 

worden, zullen we vanaf het begin van dit seizoen weer contributie gaan heffen.  

De contributie over het seizoen 2021/2022 bedraagt: 

– € 26,50 per kwartaal voor leden t/m 15 jaar. 

– € 36,00 per kwartaal voor leden vanaf 16 jaar. 

De bondscontributie 2021 bedraagt € 5,80 voor leden tot 16 jaar en € 7,10 voor leden 

vanaf 16 jaar per kwartaal. Deze bondscontributie wordt door de vereniging 

afgedragen aan de KNGU. 

Het inschrijfgeld bedraagt voor iedereen eenmalig € 7,50. 

Binnen gymnastiekvereniging Hercules innen we de contributie per kwartaal. Hierbij 
hanteren we de kwartalen die gelijk lopen met het sportseizoen. Opzegging van de 
contributie kan enkel per verenigingskwartaal worden opgezegd, waarbij de uiterste 
opzegdatum op de laatste dag van het voorgaande verenigingskwartaal is gesteld. In 
de praktijk ziet dit er als volgt uit: 

Verenigingskwartaal 1: september, oktober, november, uiterste opzegdatum 31 
augustus 
Verenigingskwartaal 2: december, januari, februari, uiterste opzegdatum 30 
november 
Verenigingskwartaal 3: maart, april, mei, uiterste opzegdatum 28 februari 
Verenigingskwartaal 4: juni, juli, augustus, uiterste opzegdatum 31 mei 

Lidmaatschapswijzigingen graag doorgeven aan de ledenadministratie: 

Sabine Loozeman 

lagvhercules@outlook.com 
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Afsluiting 

We wensen u een heel fijn en sportief seizoen en hopelijk zien we elkaar bij één van 

de lessen.  

 

 

Bron: NOC NSF & Kenniscentrum Sport & Bewegen 

 

Met een sportieve groet, 

het bestuur van GV Hercules: 

Herman Murk (voorzitter)   Feithenhofweg 3A, Epe 0578-615287 

Jiska Plaizier (secretaris)   Glazenmaker 105, Epe 0578-797022 

Sabine Loozeman (ledenadministratie) Gaffelstede 30, Vaassen 0578-577347 

Aart Wensenk (penningmeester)  Burgweg 10, Epe  0578-612308 

 

bestuur@gv-hercules.nl 
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