Beste leden van Sportclub Hevo.
Eindelijk is het zover. We kunnen weer sporten in de sporthal. Het afgelopen jaar heeft de corona
crisis op allerlei gebied diep ingegrepen in ons bestaan. Kunnen sporten en bewegen is daarbij van
cruciaal belang voor onze veerkracht. Ook voor het bestuur. Slechts enkele maanden na ons
aantreden waren wij door de maatregelen van de overheid genoodzaakt om het sporten in de zaal te
stoppen. Onze sportleiders hebben alles in het werk gesteld om jullie toch nog van een
mogelijkheid om te bewegen te voorzien: zowel buiten als online (voor de groep volwassenen).
Gelukkig zijn vrijwel alle leden Sportclub Hevo trouw gebleven, ook degenen die moeite hadden
met het volgens van lessen online, en hebben jullie de contributie gewoon doorbetaald. Daardoor
konden wij de salarissen van de sportleiders blijven betalen en zo garanderen dat er weer in de
sporthal gesport zou kunnen worden, zodra het zou mogen.. Wij hebben jullie solidariteit met hen
en met onze vereniging als hartverwarmend ervaren.

Restitutie van lesgeld.
Wij hebben besloten om gedurende twee maanden, juni en september, geen contributie
( inclusief de bijdrage aan de bond) te innen. Wellicht vinden jullie dit besluit aan de late kant, maar
het gaat om een bedrag van zo'n 7000 euro. Het bestuur kon dit besluit pas verantwoord nemen,
toen het een helder zicht hadden op de financiële consequenties. En dat is nu. Deze restitutie is
mogelijk doordat gedurende de lockdown de huur van de sporthal niet doorbetaald hoefde te
worden. We hopen dat we daarmee iets van het gemis van de lessen kunnen verzachten. Wat ons
betreft gaan we ervan uit dat we in staat zijn om Sportclub Hevo in de toekomst te versterken en een
duidelijke plaats in het sportaanbod in Heino kunnen garanderen.
De ledenvergadering.
We hebben besloten de ledenvergadering te verschuiven naar November. Volgens de statuten moet
de vergadering in Juni plaatsvinden, maar dat zou dan weer online moeten. Bovendien hebben we
door de corona nog niet alles in beeld. We hopen, dat we elkaar in November weer kunnen
ontmoeten en dat jullie dan in grote getale met ons van gedachten komen wisselen over het
voorgenomen beleid.
Afscheid Wilmke.
Wilmke is jarenlang, zo’n 15 jaar, met veel plezier, passie en grote inzet betrokken geweest bij
de acrogym van Sportclub Hevo. Ze heeft zelf meegedaan aan wedstrijden en heeft daarna
lang les gegeven aan groepen op verschillend niveau, lang in samenwerking met Lisan en
Sharon. Wilmke heeft aangegeven dat zij toe is aan een volgende stap in haar leven. Gelukkig
hebben Sharon en Lisan aangegeven dat zij bereid zijn het komende jaar een gedeelte van de
lessen te verzorgen. Daar zijn we erg blij mee. Dat stelt ons in de gelegenheid om in alle rust een
nieuwe docent te zoeken. Al met al betekent het vertrek van Wilmke dat de lessen op vrijdag
vervallen en er vanaf September op dinsdag van 16.30 tot 17.30 een acro instaples is en de les
voor de wedstrijdgroepen van 17.30 tot 19.30 uur zal zijn. Wilmke neemt op vrijdag 25 Juni
afscheid van haar groepen en oud deelnemers en geeft op 29 juni haar laatste les. Sportclub Hevo
is Wilmke veel dank verschuldigd. In de wetenschap dat wij nog een beroep op haar kunnen doen
en ze zelf mee blijft sporten, blijft Wilmke toch bij Sportclub Hevo betrokken.
Nieuwe activiteiten.
De vrijgekomen uren op de vrijdag wil Sportclub Hevo besteden aan het verbreden van het
aanbod voor de leeftijdsgroep van 6 tot 12+; gedacht wordt aan een freerunning groep voor
meiden en zaalvoetbal. We zijn ook benieuwd naar ideeën van de leden van Sportclub Hevo:
welke wensen liggen er? Laat het ons weten! We komen er in Augustus op terug.
Maar eerst: een mooie zomer gewenst. Jullie horen van nader ons, Jikkie, Arnold, Agnes, Ans.
.

