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Woord van de voorzitter 

Het nieuwe jaar is begonnen, vandaar een 
nieuwsbrief met daarin een stukje van de 
voorzitter.  
  
Het afgelopen jaar, ons jubileumjaar, was heel 
bijzonder. In het begin waren er beperkingen 
vanwege corona, maar op 2 april jl. was er de 
jubileum receptie in Witte Berken Natuurhotel.  
Het was een zeer gezellig samenzijn, veel 
bezoekers van diverse verenigingen, vanuit de 
KNGU, daarnaast veel leden, ereleden en oud leden.  
Al met al een heel geslaagde middag.  
  
Op 23 april jl. was er een sportinstuif voor de jeugd georganiseerd in 
de PWA hal.  
Op 17 september was er een natuurwandeling voor de seniorleden, 
ook vanuit Witte Berken Natuurhotel.  
Het jubileumjaar werd voor bestuur en ereleden afgesloten met een 
uitgezette autotocht met opdrachten met als eindpunt infocentrum 
Den Nul, waar een goed verzorgde high tea klaarstond. We kunnen 
terug kijken op een geslaagd jaar.   
Bij deze wil ik de jubileumcommissie, bestaande uit Joyce Komdeur, 
Giela Brouwer en Sabine Loozeman-Witteveen bedanken voor de 
goede organisatie van de diverse activiteiten.  
  
Het afgelopen jaar is het bestuur druk geweest met het vinden van 
nieuwe leiding, dit om weer lessen te kunnen opstarten voor de jeugd.  
Het is gelukt om in januari jl. te starten met 2 lessen peuter- en kinderdans. Deze 
lessen worden gegeven door Merlin Fiene. Merlin is een gediplomeerde docent en 
woonachtig in Epe. We kunnen nu al constateren dat dit een groot succes is.  
Deze lessen zijn op maandagmiddag in gymzaal de Haverkamp.  

• 16.30 – 17.00 uur Peuters  
• 17.00 – 17.45 uur kinderdans  

Dit succes geeft het bestuur moed om door te gaan met zoeken naar nieuwe leiding.  
  
Ook vanaf deze plaats wil ik de dames en heren bedanken die ons dit jaar hebben 
geholpen met de braderie, de zaterdag afzetting en de Sinterklaas intocht.  
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Figuur 1: high tea bij Den Nul 
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Tot slot:  
Op woensdag 15 maart is onze jaarlijkse ledenvergadering. Wij willen als bestuur 
onze leden graag uitnodigen voor deze avond. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u 
de uitnodiging en tevens agenda voor deze ledenvergadering. 
                     
Ik hoop u daar te ontmoeten,   
namens het bestuur,  
Herman Murk, voorzitter  
 

 
Figuur 2: Sinterklaas bij de ouder&kindgym 

Even voorstellen Merlin Fiene 

Dag allemaal! 

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn 

naam is Merlin Fiene en ik ben 

woonachtig in het mooie Epe. In 2019 

ben ik afgestudeerd aan de 

musicalacademie waarna ik nog twee 

jaar zang heb gestudeerd. 

Aansluitend ben ik naar de Calo 

gegaan op het Windesheim waar ik 

de lerarenopleiding lichamelijke 

opvoeding volg.  

Op de donderdagavond geef ik 

dansles in Heerde bij Pegasus, en op 

maandagmiddag geef ik dansles bij 

Hercules in Epe. Dit doe ik met heel 

veel plezier! 

Naast het lesgeven ben ik veel buiten en maak ik leuke ritjes met mijn paard. 

Groetjes, Merlin.  

Figuur 3: Peuterdans 
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Lessen en leiding 

Hieronder staat het lesrooster zoals deze nu ingevuld is: 

Maandag    

15:15-16:15 uur Galm 55+ Gymzaal Klimtuin 
Willy Bellert en 

Joyce Komdeur 

16:30-17:00 uur 
Peuter- kleuterdans 

(2-4 jaar) 
Gymzaal Haverkamp Merlin Fiene 

17:00-17:45 uur Kinderdans (vanaf 4 jaar) Gymzaal Haverkamp Merlin Fiene 

Woensdag    

15:30-16:30 uur 

Gym/turnen 

Voorlopig geen les ivm 

vacature leiding 

Gymzaal Haverkamp Vacant 

16:30-17:30 uur 

Trampolinespringen 

Voorlopig geen les ivm 

vacature leiding 

Gymzaal Haverkamp Vacant 

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 

Zaterdag    

09:00-10:00 uur 

Ouder-kindgym 

Lessen worden door 

ouders verzorgd tot 

nieuwe leiding is 

gevonden 

Gymzaal Klimtuin Vacant 

 

De eerste twee lessen zijn gratis. Welkom om op één van de lessen een kijkje te 

komen nemen!  
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Voor verschillende lessen zijn we nog op zoek naar leiding, zoals voor de gym- en 

turnlessen, de G-Gym, trampolinespringen en het freerunning. Heeft u ideeën en zou 

u ons op weg kunnen helpen bij het vinden van leiding? Laat het ons weten: 

bestuur@gv-hercules.nl 

Uitnodiging en agenda ledenjaarvergadering 

 

Aan de leden en ouders van jeugdleden tot 16 jaar 

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de  

LEDENVERGADERING met AANSLUITEND EEN DRANKJE EN EEN HAPJE 

 

We zouden het als bestuur fijn vinden als we ook ouders van nieuwe jeugdleden 

mogen verwelkomen!  

Deze ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 15 maart a.s. bij Van Ouds, 

Hoofdstraat 46 te Epe. 

Aanvang: 20.00 uur. 

AGENDA 

1. Opening door de voorzitter, dhr. H. Murk 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

3. Notulen ledenjaarvergadering 2022  
 

4. Jaarverslag secretaris 2022 
 

5. Financieel verslag 2022 Penningmeester*    
 

6. a. Vaststelling begroting 2023* 
b. Verkiezing reserve kascommissieleden 
 

7. Voorstel schema van aftreden 
      

8. Rondvraag 
 

9. Sluiting 
 

(*)   De financiële stukken liggen ter inzage bij de penningmeester. 

(**)  Kandidaten voor benoeming tot bestuurslid kunnen door leden vanaf 16 jaar    

       worden voorgedragen bij het bestuur t.a.v. de voorzitter,  Feithenhofweg 3a,   

       0578-615287.  

Wij willen u verzoeken u aan te melden voor deze vergadering. 

Dit kan tot 11 maart a.s. via lagvHercules@outlook.com.  

mailto:bestuur@gv-hercules.nl
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Contributie 

De contributie wordt in het lopende kwartaal geïncasseerd. Ook over de 
vakantiemaanden wordt er contributie berekend. 

De contributie over kalenderjaar 2023 bedraagt: 
– € 26,50 per kwartaal voor leden t/m 15 jaar. 
– € 36,00 per kwartaal voor leden vanaf 16 jaar. 
– € 36,00 per kwartaal voor de ouder-kind gym. 

De bondscontributie 2023 bedraagt € 6,45 voor leden tot 16 jaar en € 7,95 voor leden 
vanaf 16 jaar per kwartaal. 

Het inschrijfgeld bedraagt voor iedereen eenmalig € 7,50. 

Lid worden? Via onderstaande link kunt u zich inschrijven 

https://gv-hercules-1061221.club-assistent.nl/lidworden 

Opzegtermijn lidmaatschap: 

Binnen Gymnastiekvereniging Hercules innen we de contributie per kwartaal. 
Opzegging van de contributie kan enkel per kwartaal worden opgezegd, waarbij de 
uiterste opzegdatum uiterlijk een maand voor de start van het nieuwe kwartaal is 
gesteld. In de praktijk ziet dit er als volgt uit: 

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

Afsluiting 

We wensen u een heel fijn en sportief 2023 en hopelijk zien we elkaar bij één van de 

lessen of tijdens de ledenjaarvergadering. 

 

 

Met een sportieve groet, 

het bestuur van GV Hercules: 

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

Jiska Schurink (secretaris)   Kwartelweg 8, Epe  0578-755390 

Sabine Loozeman (ledenadministratie) Gaffelstede 30, Vaassen 06-16301354 

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

 

bestuur@gv-hercules.nl 

 

https://gv-hercules-1061221.club-assistent.nl/lidworden
mailto:bestuur@gv-hercules.nl

