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NIEUWSBRIEF 

 

Beste leden, ouders, sponsoren en sportliefhebbers, 

   

Inmiddels ligt de 12e editie van de nieuwsbrief 

alweer voor je en gaan over een paar weken de  

zomervakanties alweer beginnen. 

 

 

Belangrijke Mededelingen  
 

We hebben met de kledinginzameling van het 

voorjaar 540 kg opgehaald. Dit levert de 

vereniging € 108,= op. We hopen dat bij de 

volgende ophaalactie iedereen weer mee doet om 

zo nog meer op te kunnen halen. 

 

Onder andere met de opbrengst van zulke 

acties maar ook met bijdragen van sponsoren 

kunnen we nieuwe materialen kopen. Zo zijn in 

de afgelopen maand de matten onder de balken 

en de brug vervangen en hebben we nieuwe 

plofmatten ontvangen. Dit alles had een waarde 

van € 15.000,= tot € 20.000,= . Dus we rekenen 

er op dat jullie bij een volgende actie of activiteit 

weer volop aanwezig zullen zijn zodat iedereen 

met plezier en veilig kan sporten. 

 

 
 

 
 
Als vereniging hebben we ons voorgenomen een 

veilig sportklimaat in te gaan voeren. Het beleid 

hiervoor staat op onze website. We hebben Vera 

van Wylick bereid gevonden om als 

vertrouwenscontact persoon te fungeren. Vera 

gaat hiervoor over 2 weken een cursus volgen en 

zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen. 

Wij wensen Vera heel succes en hopen je 

eigenlijk nooit nodig te hebben ;-) 

 

 

 

 

 

 
 

12e uitgave Nieuwsbrief Hercules’03   

 

 

 



    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: 

secretaris@hercules03.nl 

 

 

Website: 

www.hercules03.nl 

 

 

 

Instagram: 

 

herculesreuver 
 

 

 

Redactie: 

 

Pia.hoezen@home.nl 
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JAARVERGADERING  
 

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Aniek 

en hebben we Ria Simons gehuldigd met haar 25 jarig jubileum.  Helaas waren 

Mireille Bisschop en Wilma Clabbers op vakantie en konden zij op deze avond 

niet persoonlijk gehuldigd worden. Ook zij zijn al 25 jaar bij onze vereniging!! 

 

Ondanks het warme weer waren 

er 33 mensen aanwezig 

(inclusief bestuur). Dit was iets 

meer dan andere jaren. Er waren 

helaas slechts 24 mensen die de 

moeite hebben genomen om 

zich af te melden.  

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze ledenvergadering is Marcel Gubbels als penningmeester 

afgetreden en stelde zich niet herkiesbaar. Dennis v.d. Brandt is sinds februari 

2018 als interim penningmeester werkzaam en zorgt ervoor dat de betalingen 

gewoon doorgaan. 

 

Verder heeft de iedereen van het bestuur aangeven per het einde van dit 

turnseizoen hun functies neer te leggen. Dit komt omdat Hercules geen topgroep 

meer heeft en 2 turnsters waarvan 3 ouders bestuurslid zijn de vereniging 

inmiddels hebben verlaten en momenteel bij de Hazenkamp in Nijmegen turnen. 

Het vierde lid van het bestuur heeft een andere functie aanvaard en ziet zich 

daardoor ook genoodzaakt een stapje terug te doen. 

 

OPROEP! 

Derhalve zijn we naarstig op zoek naar minimaal 5 vrijwilligers die het leuk 

vinden en de capaciteiten hebben om deze taken over te nemen. Dus vindt jij het 

leuk om een club te besturen, het beleid te bepalen en de vereniging verder naar 

een volgend level te brengen, meld je dan aan en zorg ervoor dat na de 

zomervakantie de leden van Hercules '03 kunnen blijven sporten. 

Mocht je vragen hebben of je aan willen melden: 

Stuur dan een mail naar secretaris@hercules03.nl of vraag één van de 

bestuursleden of leiding persoonlijk. 

 

Uiteraard wordt het nieuwe bestuur door het oude onderstuend en zullen de 

zaken goed overgedragen worden. 

 

Dan wensen wij iedereen die nog een wedstrijd heeft heel veel succes en jullie 

allemaal alvast een fijne vakantie! 

 

Met vriendelijke sportgroeten, 

Rob Kuijpers 

 

Voorzitter SV Hercules '03 
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