
 
 

Nieuwsbrief augustus 2021 

 

Eindelijk ander nieuws!. We kunnen weer allemaal gewoon gaan sporten in de sporthal. We zijn 

zeer blij dat we jullie kunnen laten weten, dat we vanaf 1 september weer aan de slag kunnen. Nog 

blijer zijn we met het feit, dat zoveel leden ons trouw gebleven zijn. Met jullie hopen we van harte, 

dat er komend seizoen geen coronakink in de kabel komt en dat we elkaar weer op een prettige 

manier kunnen ontmoeten.  

We informeren u hierbij graag over wat lopende zaken. 

 

De contributie. 

Het Hevo sportlessen seizoen loopt elk jaar van 1 september tot en met 30 juni. 

Ter compensatie voor de coronaperiode zal, zoals we al in juni hebben gemeld, ook in september 

geen contributie worden geheven en tevens wordt de afdracht aan de KNGU door Hevo 

overgenomen. 

Contributie-inning gaat dus pas per 1 oktober in. 

 

Administratieve perikelen. 

Hevo moet dit jaar overstappen op een ander systeem voor de ledenadministratie omdat de KNGU 

het contract met Digimembers heeft opgezegd. Hevo heeft tijdig een nieuw contract afgesloten met 

All United en alle gegevens aangeleverd aan dit bedrijf dat de overstap verzorgt. Het verloopt 

helaas niet vlekkeloos.  

Aan en afmelding vanaf januari t/m mei 2021 zijn mogelijk niet verwerkt in het nieuwe systeem, 

alle meldingen daarna ( er liggen er veel op voorraad)  kunnen pas vanaf september ingevoerd 

worden, en volgt er een bevestiging per mail. 

Indien men na 1 oktober vragen heeft over een aan en afmelding of de factuur, dan graag contact 

opnemen met penningmeester@sportclubhevo.nl  of telefonisch 0572-398900 Arnold & Agnes 

Besten. 

 

Jaarvergadering. 

De jaarvergadering staat gepland op woensdag 24 november om 19.00 uur. We hopen dat de leden 

in grote getale komen opdagen, want het is een belangrijke vergadering. De leden moeten een aantal 

zaken goedkeuren. Ten eerste de jaarrekening 2020. Verder de aanpassing van de statuten. De 

KNGU heeft een modelstatuut gemaakt waarin de omgangsvormen nadrukkelijk een plaats hebben 

gekregen. Het gaat hierbij natuurlijk om ongewenst gedrag. Het bestuur heeft toestemming van de 

leden nodig om deze aanpassing van kracht te laten zijn. Tenslotte leggen we nog de begroting voor 

2022 voor met daarin de beleidskeuzes van het bestuur en de financiële vertaling daarvan . 
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 Ook hiervoor is instemming van de leden noodzakelijk. Zet de datum vast in de agenda en laat je 

stem horen. 

 

De ontwikkeling in het sportaanbod van Hevo. 

 

Acrogym. 

Voor de zomervakantie heeft Wilmke van der Kolk na vele jaren afscheid genomen omdat ze toe is 

aan een volgende stap in haar leven.  

Wij hadden niet de verwachting op heel korte termijn een goede opvolgster voor haar te kunnen 

vinden. Omdat Lisan en Sharon hebben aangegeven wel op dinsdag door te willen gaan maar niet 

op vrijdag, bleef alleen de dinsdag voor de acrogroepen over. We hebben derhalve de instapgroep 

verhuisd naar dinsdag. En de tijd van de lesgroepen op vrijdag viel vrij. 

Maar: gelukkig hebben een vrijwel direct een goede opvolgster voor Wilmke gevonden. 

Het is Tessa Ossendorp. Ze heeft een HBO opleiding als bewegingsagoog en wil aan de slag als 

PMTer ( psycho - motorisch therapeut) Tessa heeft zelf ruime ervaring op wedstrijdniveau  

(nationaal en internationaal) als acro -er  en we zijn erg blij met haar komst. 

Het betekent ook dat de lessen op vrijdag voor de acro groep voor gevorderden toch doorgang kan 

vinden. We gaan daarover in gesprek met de ouders van deze groep. 

 

Zaalvoetbal. 

Het vrijgevallen uur op vrijdag zal worden ingevuld met nieuw aanbod dat een verbreding vormt op 

het huidige. Het lange termijn streven van Hevo is een breedtesportvereniging te zijn : 

laagdrempelig en voor alle leeftijden. 

De leiders van de freerunning gaven aan dat veel jongens graag in de zaal zouden willen voetballen 

en dat gaan we uitproberen met dat uur op vrijdag. Dit initiatief is afgestemd met VV Heino. 

 

Conditietraining. 

Op dit moment zijn er 4 groepen conditietraining op verschillende niveaus maar er is behoefte aan 

nog meer differentiatie in niveau. Daarom wordt een nieuwe groep opgestart op vrijdag van 12.30 

tot 13.30 uur. Er wordt conditietraining aangeboden op een rustig niveau.  

 

 

Wij wensen alle groepen veel sportplezier toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jikkie, Agnes, Arnold en Ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


