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                      VOORWOORD:  

    

   

Beste Leden,   
 

We zijn het nieuwe jaar weer gestart en hopelijk allemaal in goede 

gezondheid. We hopen en natuurlijk velen met ons dat we de 

corona onder controle krijgen en dat we weer volop kunnen 

sporten met onze teamgenoten zonder allerlei controles. In het 

nieuwe jaar proberen we toch weer een aantal activiteiten op te 

starten zoals de potgrondactie.   
   

Verder is er een mooie actie geweest van de Plus nl Spaar Uw 

club gezond. Deze heeft een mooi bedrag opgebracht waarvoor 

dank aan Plus en aan allen die hebben mee gespaard.   
   

We hebben geen vooruitziende blik maar zullen er alles aan doen 

om sporten toch mogelijk te blijven maken voor onze leden. 

Natuurlijk zijn we afhankelijk van de overheid maar wat we 

kunnen doen, zullen we doen.   
   

Bij de jaarvergadering in oktober werden er veel suggesties 

gedaan o.a. het loslaten van de papieren versie van de Sportbrief. 

We hebben dit besproken in het bestuur en met de eerdere 

digitale ervaring van de Sportbrief besloten voortaan helemaal 

digitaal te gaan.   

Inmiddels is er ook een brief naar alle leden gegaan met de 

evaluatie van de enquête. We hopen dat leden er toch weer over 

nadenken of zij in het bestuur willen. Het is een dringende oproep 

naar alle leden. Een gezonde vereniging zonder bestuur dat kan 

toch niet in ons mooie dorp. Laat uw hart spreken.   
   

Namens het bestuur wensen we jullie een fijn en sportief 2022.   
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VAN DE REDACTIE: 
 

Voor U staat klaar de eerste digitale Sportbrief van 2022.   

Wilt U ook eens Uw eigen stukje terug lezen, kruip dan in ‘de pen’ en 

mail het naar;    

 heetensportbrief@hotmail.com   

   

Tot slot wensen wij U allen, weer veel leesplezier en een Sportief 2022!   

   

De redactie   

   
   
   
   

 

 

Bij bakkerij Bosgoed zit u gebakken!    

  
    

Heeten | Holterweg 1 | 0572-38 16 44 info@bakkerijbosgoed.nl  

| www.bakkerijbosgoed.nl    bakkerij-

bosgoed |  bakkerij.bosgoed   
  

 

 

http://www.bakkerijbosgoed.nl/
http://www.bakkerijbosgoed.nl/
http://www.bakkerijbosgoed.nl/
http://www.bakkerijbosgoed.nl/
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   NOTULEN JAARVERGADERING 14-10-2021 
 

 Afwezig met kennisgeving:   

Martine Horenberg, Cory Klein Heerenbrink, Rianne Schippers, 

Nicolette   

Klunder, Maureen Fakkert, Liset Wichink Kruit, Suzan Schoorlemmer,  

Annechien de Haan, Agnes de Graaf, Geert Tepperik, Miny Meijerink,   

Marieke Klein Overmeen, Jan Koole, Yvonne van Triest, Saskia   

Reimert, Richard Klein Overmeen, Corien Nikamp, Madien Smeek, Jos   

Wesselink, Inge ter Haar, Arjaan Landman, Karin Klein Overmeen, 
Agnes Damman, Marleen Nikamp, Marion Berghuis, Edith Groot 
Zwaaftink, Dianne Overmars, Diny Marissink.   
   

Annie opent de vergadering om 20.00 uur. Er zijn veel afmeldingen 

maar toch fijn dat er nog een heel aantal zijn gekomen naar de kantine.  

De Coronacrisis heeft ons allemaal overvallen. We hebben toch 

geprobeerd om zoveel mogelijk buiten te kunnen sporten. Frederike 

heeft hier een groot aandeel in gehad om het te organiseren.     

   

Ondanks de Corona heeft het bestuur elke 14 dagen bij elkaar gezeten 

om te kijken wat er weer mogelijk was.     

   

Corona heeft ons helaas ook een aantal leden gekost. De meeste leden 

die hebben opgezegd komen van de ouderengym. We hebben als 

bestuur nog gekeken of we deze leden met een andere formule nog 

weer terug te kunnen krijgen, maar dit is helaas niet gelukt.     

   

Ouder-peutergym stond ook op een laag pitje. Er waren niet genoeg 

kinderen en de leidster is er ook helaas mee gestopt. Wel hebben we 

goed nieuws dat de ouders zelf de lessen mogen verzorgen, zo kunnen 

we toch weer ouder-peutergym aanbieden. De ouders worden gezien 

als vrijwilligers en zodoende zijn ze dan verzekerd. Frederike zal actie 

ondernemen om dit verder in werking te zetten.     

 

Helaas bestaat de jeugdcommissie op dit moment niet meer. De 

jeugdcommissie zorgt voor een jeugd-dag (ene jaar), het kamp (het 

andere jaar), attenties als jeugdteams/CMV teams kampioen worden, 

sinterklaas feest.    
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Ook de activiteitencommissie en de technische commissie zijn beiden 

nog steeds onderbezet. Ook hier telt vele handen maken licht werk!!  Ook 

het bestuur is onder bezet en er willen ook graag personen na vele jaren 

uit het bestuur.    

   

Uit de enquête kwam dat het misschien op zijn plaats zou zijn als iemand 

geopereerd is dat er dan vanuit het bestuur en attentie zou kunnen 

komen.    

   

1. De notulen van de jaarvergadering van 10-04-2019 zijn goed 

gekeurd.   

   

2. De jaarverslagen van het bestuur, de technische commissie, de 

activiteitencommissie en jeugdcommissie van 2019 en 2020 zijn 

allemaal goedgekeurd.   

   

   

3. Marjet Wigink legt het financieel verslag uit van 2019 en 2020.   

   

   

4. Over de begroting kwam alleen de vraag of de contributie wel 

helemaal reëel is. Er zijn op dit moment minder leden. Marjet ligt uit 

dat dit een schatting is en er nu nog geen contributieverhoging 

hoeft te komen.   

   

   

5. De kascontrole is dit jaar gedaan door Bennie Lokate en Thea van 

de Geest. Zij zijn beiden bij Marjet Wigink geweest en hebben alles 

nagekeken. Het is 1 groot feest om bij Marjet de kascontrole te 

doen, zij heeft alles mooi en netjes op orde en digitaal verwerkt. 

Complimenten en een applaus voor Marjet. Voor de kascontrole 

van volgend jaar wil Thea van de Geest weer en Bea Linthorst zal 

haar daarin bijstaan. Bennie Lokate bedankt voor de kascontrole 

van afgelopen jaar.   

   

   

6. Karin Vegtelo is aftredend en niet herkiesbaar zij wordt door de 

overige bestuursleden bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. 

Anja Heuvink is gestopt met de jeugdcommissie ook zij  wordt 

namens het bestuur bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. 

Beiden krijgen een bos bloemen en een kadobon.  Karin en Anja 

zetten zich nog wel in voor het kamp van volgend jaar, Het kamp 
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zal zijn op vrijdag 21 mei 2022 t/m zondag 23 mei 2022. Annie Olde 

Bijvank treedt ook af en is niet herkiesbaar, zij zal nog wel even bij 

het bestuur blijven en hopelijk komt er binnen die tijd een nieuw 

bestuurslid   

.   

7. Alle commissies kunnen wel hulp gebruiken. De vraag is dan ook of 

er binnen de teams gekeken zou kunnen worden of er daar 

personen zitten die in een commissie hulp kan bieden. We zullen 

het met ons allen moeten doen, anders komt er teveel op het 

bestuur terecht, waardoor er dingen vergeten gaan worden.     

   

Is het niet een optie om met andere verenigingen te gaan 

samenwerken? Frans Brinkhof wil dit toelichten n.a.v. de 

werkgroep Heeten Sport. Hier hebben ze onderzocht of 

samenwerken tussen alle Heetense verenigingen mogelijk was. 

Maar het blijkt dat er te veel verenigingen hun eigen identiteit 

willen behouden waardoor er geen saamhorigheid is. En is dit 

project weer terug in de kast gezet.    

Ook wordt er voorgesteld om dan bepaalde activiteiten niet 

meer te doen, gewoon weg omdat er eigenlijk geen mensen 

voor zijn. Nu denken mensen vaak het gebeurt wel dus waarom 

zou ik me aanmelden.     

   

Ook is er een voorstel om 1 keer per jaar met alle aanvoerders  

bij elkaar te gaan zitten en te kijken wat er allemaal  

georganiseerd moet worden en dat er dan binnen de teams 

wordt gekeken wat of wie hierin iets kan betekenen. Er zijn wel 

heel veel leden die iets willen doen.  Wij als bestuur zullen een 

lijst maken met alle activiteiten en de daar bijhorende taken en 

eventueel hoeveel tijd het in beslag neemt. Petra Raijer wil dan 

wel een kartrekker zijn om de verschillende teams dan in te 

lichten.    

   

       

8. Wat er ter tafel komt.    

   

- Rudy Alferink, de carnaval had ook moeite om de commissies rond 

te krijgen en die hebben nu alle draaiboeken die binnen de 

vereniging zijn bij alle leden openbaar gemaakt. Nu is het voor de 

leden duidelijk wat er bij verschillende taken van hen gevraagd 

wordt. Per commissie 1 A4 met taken en tijdsbeslag.    
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- Edwin ten Have stelt voor dat een volgende enquête op papier te 

doen en via de aanvoerders uit te delen en weer in te nemen. Zo 

heb je meer controle dat iedereen de enquête inlevert.    

   

- Petra Raijer wil graag de complimenten geven voor het bestuur dat 

er ondanks de Corona toch buiten gevolleybald/gesport kon 

worden. Zelfs als telkens de regels weer werden veranderd werd 

dit weer keurig aangepast.    

   

- Tamara Israel, is het een idee om de sportbrief voor altijd digitaal 

te maken? Dit scheelt dan weer drukkosten. Voorheen werden de 

witte hoge sokken voor de CMV en jeugdteams bij Simons 

gehaald. Waar kunnen ze die nu halen? Deze kunnen gewoon in 

Raalte bij een sportzaak worden gehaald.     

   

- Dianne Schoorlemmer, dames 4 recreanten willen eigenlijk wel 

een half uur langer trainer. Is dit mogelijk? Op dit moment is het 

alleen mogelijk als ze door willen trainen tot 23.00 uur. Verder is er 

geen ruimte op dit moment.     

   

- Petra Raijer , is het mogelijk dat er op de vrijdag wanneer dames  

1 competitie een wedstrijd speelt dat het scherm tussen veld 1 en 

2 naar beneden kan? Dit omdat ze dan minder last hebben van 

het gejuich van de dames 1. Frederike zal met Roy Meijer trainer 

van dames 1 overleggen wat hij hiervan vindt.    

   

   

- Annie Raats, er was een event bij de voetbal en handbal. Waarom 

was Heeten Sportief hier niet bij? Wij zijn door de voetbal en 

handbal hier niet voor uitgenodigd en wisten het dus niet. We 

zullen eens informeren bij de voetbal en handbal.    

   

- Vraag vanuit dames 2, waarom is de kantinedienst van 23.00 uur 

tot en met 00.00 uur. Dames 2 heeft tot 20.30 uur training en dan 

zou het betekenen dat ze eerst naar huis moeten en dan weer 

zouden moeten komen. Dit is uiteraard niet de bedoeling, als een 

team eerder klaar is met trainen mag zij uiteraard al beginnen met 

de kantinedienst. Het gaat erom dat er iemand is die helpt bij het 

afsluiten. Het bestuur zal overleggen of het weer mogelijk is dat de 

teams die het laatst in de kantine zijn dat zij dan helpen met 

afsluiten en in nood bijspringen.     
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- Henk Wippert, ik wil als er nood aan de man is en ik kan best 

kantinedienst draaien ook al is hij geen lid meer van Heeten 

Sportief.   

   

9. Rondvraag:    

   

- Frans Brinkhof, wil wel weer iets doen in het bestuur waar nodig is. 

Het is niet dat hij zich verveelt maar vind wel dat we de vereniging 

bloeiend moeten houden. Dus indien nodig wil hij wel bijspringen.   

   

10. Annie bedankt iedereen voor de komst en wenst iedereen een 

sportief seizoen.   
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 JEUGDCOMMISSIE:  
 

Hallo,   
    

Wij zijn Anne en Lieke Sibelt en spelen in dames 1 volleybal.  Wij 

beiden doen de opleiding pedagogisch medewerkster. Sinds de 
jaarvergadering van afgelopen oktober zijn wij lid van de 

jeugdcommissie.   

De jeugdcommissie regelt de jeugddag (om het jaar), het kamp 

(om het jaar), een presentje bij een kampioenschap en sinterklaas.   
    

Eind 2021 hebben we met een paar kinderen van de volleybal 

(niveau 2 en 3) een pietengym gedaan. In eerste instantie zouden 

we dit met de handbal samen doen.   

Maar i.v.m. corona hebben we het dit jaar toch niet samen gedaan. 

Voor de meiden van de volleybal hebben we alsnog een 

pietengym georganiseerd. Ze hebben wat “pieten” oefeningen 

gedaan om te laten zien of ze wel echte pieten waren. Dat waren 

ze ZEKER!   
    

Lijkt het jou nou ook leuk om ons te helpen en bij de 

jeugdcommissie te komen, geef dit dan door via: 
f.sibelt@gmail.com   
    

Groeten Anne en Lieke Sibelt.   
   
   
       

 

    
    
 

 

 

  

   

 

 



13   
   

 

 

 

 

   TIMMER- EN KLUSSENBEDRIJF    

EVERS HEETEN   

Nieënhof 34  8111 CA Heeten   

   

 *aftimmerwerk   *kozijnen en ramen   

 *verbouwingen     *tuintimmerwerk   

Mob:  06-23659585   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14   
   

ACTIVITEITENCOMMISSIE: 
 

Hallo leden van Heeten Sportief! 

 

Allereerst willen wij jullie allen een heel sportief en gezond 

nieuwjaar toewensen. Hopelijk kunnen we weer heel snel doen 

waar we voor bij de vereniging zitten!!   
   

We hopen dat iedereen dit nieuwe jaar ook nog eens wil nadenken 

over een vrijwillige taak binnen de vereniging. Zonder vrijwilligers 

kan geen enkele vereniging bestaan. En als we allemaal een taak 

op ons nemen ( groot of klein ), zou het toch moeten gaan lukken 

om weer een voltallig bestuur te krijgen, maar ook zeker bij de 

diverse commissies is een aantal extra handen geen luxe.   
   

Wij zijn op dit moment bij de A.C. nog met ons 3-en: 

Petra Raijer ( volleybal Dames recreanten 3)    

Jeroen Schoot ( volleybal Heren recreanten 2)    

Tamara Israël ( volleybal Dames recreanten 4)    
   

Als A.C. organiseren wij eigenlijk de leuke dingen binnen de 

vereniging. Heel erg veel werk is het niet eens, behalve richting 

bepaalde activiteiten kost het even iets meer vrije tijd. Maar wij 

krijgen daar juist ook weer positieve energie van. Als mensen 

enthousiast zijn, word je het zelf ook.   
   

Wat organiseren wij dan allemaal:   

- In januari organiseren wij een super gezellige bingo. Met 

mooie prijzen, lekkere hapjes. Echt een avondvullend 

programma. Meestal doen hier de ouderen binnen de 

vereniging aan mee, maar inmiddels hebben ook een 

aantal jongeren de gezellige avond een keer bijgewoond.   
   

- In mei/ juni zorgen wij ervoor dat alle trainers en 

vrijwilligers een klein presentje krijgen. We bedenken zelf 

wat we gaan geven, bestellen dit het liefst bij lokale 

ondernemers, verdelen dit binnen de A.C. en zorgen dan 

dat iedereen zijn/ haar presentje krijgt.   
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- In november doen wij een activiteit voor het hele dorp, 

dus niet alleen voor de leden van de vereniging. Dit is 

het Buurt Volleybal toernooi. Dit is de grootste activiteit 

die we organiseren. Heel erg leuk om te doen. Hetgeen 

we hier mee verdienen is voor de kas van Heeten 

Sportief.   
   

- In december doen wij nog een volleybal toernooi voor 

onze eigen leden van de vereniging, genaamd het 

Oliebollentoernooi.   

Er is al een aantal jaar een idee ontstaan, om aan het eind van 

het seizoen iets leuks te organiseren. Bijvoorbeeld in mei of juni 

een afsluitingsfeest of een activiteit als bv. Black light volleybal. 

Maar doordat we maar met ons 3-en zijn, vinden we dat nog een 

hele uitdaging. We hopen in die zin op wat extra handjes en 

vooral enthousiaste nieuwe input!   
   
Dit zijn al onze activiteiten op een rij.    

Dus denk jij nu toch: dit kan wel wat voor mij zijn!! Wees dan 

vooral welkom om een keer een vergadering/ overleg bij te 

wonen. Wij zijn, bij voorkeur, op zoek naar meerdere enthousiaste 

nieuwelingen die echt bij de commissie willen. Kom eventueel met 

een team genoot.   
   

Voor vragen of verdere info, neem dan gerust contact op met   

Tamara (tel: 06-52025852)   
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POTGROND EN COMPOSTACTIE 2022   
   

Zaterdag 5 maart is weer de jaarlijkse potgrond- en compostactie. 

Vanwege de onzekerheden rondom de coronamaatregelen zal de 

actie net als vorig jaar in aangepaste vorm plaats vinden. We gaan 

niet langs de deuren om de bestellingen op te halen en te bezorgen. 

Eind januari zijn de bestellijsten via het Kevertje verspreid. Deze 

kunnen worden ingeleverd bij CAVV Zuid Oost Salland en Plus 

Severijn. Ook kan per mail worden besteld.  Zaterdagochtend 5 

maart kunnen de bestellingen door iedereen worden opgehaald bij 

CAVV aan de Dorpsstraat.    
   

Helpen jullie mee de actie onder de aandacht te brengen van buren, 

familie, vrienden etc?   
 

 
 

 

 

  

 

 

 

Dorpsstraat 51 Heeten          

Tel: 0572 - 381541  

Internet: www.zuidoostsalland.nl     
U vindt bij ons een breed assortiment .   
Werkkleding / Schoeisel / Laarzen     
· Huishoudelijk / Elektra    
· Diervoeders / Ruwvoeders 

 
      

· Bemesting / tuinartikelen  

· Planten en zaden        
· Gewasbescherming  

· Diergeneesmiddelen     
· Kjelvik kleding     
· Kadoartikelen / Speel goed     

· En nog veel meer …..     
    
U BENT VAN HARTE WELKOM !!!!  



17   
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GROTE CLUBACTIE:  

 

 

 

De werkgroep Grote Clubactie wil alle leden hartelijk bedanken 

voor de medewerking tijdens de editie 2021. We hebben in totaal 

575 loten verkocht.  Een speciaal woord van dank aan onze 

jeugdleden, jullie hebben goed je best gedaan om de zes loten te 

verkopen. Ook al onze senior leden bedankt voor het kopen van 

de twee loten en op deze manier Heeten Sportief te ondersteunen. 

De netto opbrengst voor Heeten Sportief is € 1380,00. Hier zijn we 

als vereniging ontzettend  blij mee.     
   

Allen hartelijk bedankt voor jullie medewerking.   

Werkgroep grote Clubactie:   
   

                        Roosmarie Salden      

                         Agnes Damman      

                                          Frederike  Sibelt    

                                           Angelique Honcoop          

Diny Marissink   
    
   

Attentie   

De trekking van de Grote Clubactie was in december 2021. 
Het lukt mij niet om de trekkingsuitslag digitaal aan deze Sportbrief 
toe te voegen. Kijk op www.clubactie.nl of u een prijs heeft 
gewonnen of open de PDF bijlage met de trekkingsuitslag.      

     

   

     

http://www.clubactie.nl/
http://www.clubactie.nl/
http://www.clubactie.nl/
http://www.clubactie.nl/
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