Nieuwsbrief februari 2016
In deze nieuwsbrief wordt o.a. aandacht besteed aan, informatie vanuit het bestuur Hercules, email adressen leden, ledenvergadering, 120 jarig bestaan, fusie Parthenon, oproep juryleden
atletiek, barmedewerkers, clubkampioenschappen indoor, pupillencompetitie, de halve van
Hercules, Dwars door Dordt, start beginnersgroep atletiek, dart avond, danceparty.
Bestuursinfo
- De fusie werkzaamheden slokken veel tijd op van de bestuursleden en dat zal zeker het gehele
jaar nog gaan duren. Daarnaast is de bezetting op een bedenkelijk niveau gekomen. Derhalve is
er weinig tijd meer over om nieuwe ontwikkelingen op bestuursniveau te initiëren.
Hulp van social media
De ledenadministratie beschikt niet over alle e-mail adressen, waardoor leden niet geïnformeerd
worden over ontwikkelingen binnen de vereniging, sluitingstijden, vervallen van
trainingen/lessen en de nieuwsbrief niet ontvangen. Het kost de vereniging veel geld om deze
leden een brief te sturen met het verzoek om het e-mail adres door te geven. Bijna iedereen is in
het bezit van een smartphone, gebruikt facebook, whats app, twitter e.d.. Het verzoek aan de
leden is om een berichtje te sturen naar een clubgenoot met de vraag of het e-mailadres bekend
is bij Hercules en als dit niet het geval is, dit door te geven aan: info@herculesdordrecht en
hercules@pi-ad.nl . Dank voor de medewerking!
Algemene ledenvergadering op 23 maart 2016
De ledenvergadering vindt plaats op woensdag 23 maart 2016, om 19.30 uur, in de kantine van
de sporthal Reeweg. De concept agenda wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. Voor het
concept verslag van de ledenvergadering van 25 maart 2015 zie:
http://herculesdordrecht.nl/verslag-ledenvergadering-25-maart-2015/
Hercules bestaat in 2016 120 jaar
Hercules bestaat in 2016 120 jaar. Het bestuur wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De
oproepen om zitting te nemen in de jubileumcommissie heeft succes gehad. Lijkt het je leuk om
mee te denken over de viering van het jubileum, dan kan je je nog steeds aanmelden bij de
verenigingsmanager via de e-mail vm@herculesdordrecht.nl
Fusie met Parthenon
Op 17 maart 2016 heeft er wederom een gezamenlijke informatie c.q. inloopavond van Hercules
en Parthenon plaatsgevonden m.b.t. de fusie. Deze bijeenkomst had het doel om de leden te
informeren over de gewijzigde intentieverklaring en plan van aanpak. Binnenkort verschijnt er
weer een speciale nieuwsbrief. Zie ook de speciale webpage op de website:
http://herculesdordrecht.nl/category/fusie-herc-parth/
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Gezocht juryleden atletiek!
Een aantal juryleden is gestopt en Hercules en Parthenon willen toch graag in de toekomst
wedstrijden op een goede manier blijven organiseren. Derhalve is er dringend behoefte aan
nieuwe juryleden en/of hulpjuryleden. Als je als jurylid aan de slag wil, dan is het gewenst, dat je
de jurycursus volgt. Deze cursus hoeft niet meer met een examen te worden afgesloten.
Interesse: http://herculesdordrecht.nl/mededeling-van-de-woc/
Wil je barmedewerker zijn
Door het vertrek van een aantal barmedewerkers is er behoefte aan uitbreiding, vooral in het
weekend. De vrijwilligersvergoeding is van toepassing. Speciaal jeugdleden (vanaf 18 jaar), die
willen bijverdienen, worden uitgenodigd om te reageren.
Aanmelden via: vm@herculesdordrecht.nl
Clubkampioenschappen indoor atletiek
Op zaterdag 19 maart 2016, vanaf 10.00 uur, wordt het indoorseizoen in de sporthal Reeweg
afgesloten met de jaarlijkse clubkampioenschappen voor alle categorieën, dus pupillen,
junioren, senioren en masters (leeftijdsindeling 2016). De inschrijving sluit op 5 maart.
Zie: http://herculesdordrecht.nl/clubkampioenschappen-indoor/
Pupillencompetitie 2016
Ook dit jaar wordt in de regio Dordrecht, in samenwerking met de regioverenigingen, de baancompetitie voor de pupillen georganiseerd. De wedstrijden worden gehouden op onderstaande
data:
1e zaterdag 9 april bij: Passaat Papendrecht
2e zaterdag 14 mei bij: A.A.A. Alblasserdam
3e zaterdag 28 mei bij: Typhoon Gorinchem
4e zaterdag 18 juni bij: Hercules/Parthenon Dordrecht
5e zaterdag 10 september bij: Spirit Oud-Beijerland
Inschrijven mogelijk tot uiterlijk 25 maart 2016,
Lees meer: http://herculesdordrecht.nl/pupillencompetitie-2016/
Toekomst trainingslopen
De trainingslopen seizoen 2015 - 2016 zitten er op. Tijd
om de balans op te maken. De daling van het aantal
deelnemers heeft zich voortgezet. De gemiddelde
bezetting lag rond de 75 lopers en de deelname van het
aantal leden van Hercules was onder de maat. Dit zijn er
te weinig. Het organisatiecomité gaat zich beraden over
de voortzetting van deze lopen. Over de uitkomst hiervan
worden de leden geïnformeerd.
40e Halve van Hercules - Jubileum
Naast het jubileum van Hercules, viert “De Halve van Hercules” op zaterdag 12 maart 2016 het
40-jarig jubileum. Een bijzonder evenement dus en zeker de moeite waard om mee te doen. De
Halve van Hercules kent een wedstrijd- en prestatieloop voor de halve marathon. Daarnaast zijn
er prestatielopen over 5 en 10 km. De jeugd is welkom op de baan. De inschrijving is geopend.
zie: http://herculesdordrecht.nl/loop-en-vier-de-40e-halve-van-hercules-mee/
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Dwars door Dordt
Op 3 april 2016 wordt de 69e editie van de “Dwars door Dordt”
gelopen. De organisatie is in handen van Hercules en Parthenon.
Ook hier zijn vrijwilligers welkom! De voorinschrijving is gestart.
Het wedstrijdcomité hoopt op een grote deelname van de
Hercules leden.
Wil je weten hoe? zie: http://www.dwarsdoordordt.nl/
Beginnersgroep atletiek 2016
Zoals gebruikelijk aan het begin van ieder jaar start Hercules ook in 2016 weer met een
beginnersgroep hardlopen. Als je nooit aan hardlopen hebt gedaan of het moeilijk vindt om er
aan te beginnen is dit je kans! Onder begeleiding van ervaren, gediplomeerde trainers van
Hercules leer je hardlopen, te beginnen met korte afstanden, die geleidelijk aan langer worden.
Op die manier kan iedereen leren lopen en plezier hebben in het sporten!
Lees meer: http://herculesdordrecht.nl/beginnersgroep-2016/
Dart avond op 26 februari 2016
Op 26 februari om 19.30 uur wordt in de kantine een dart avond voor de leden georganiseerd. Er
wordt gespeeld op professionele wedstrijdborden en er zijn leuke prijzen te verdienen.
Inschrijving kan geschieden middels de intekenlijst op het informatiebord in de kantine. Het
inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon.
Danceparty
Het is alweer 2 jaar geleden dat er een danceparty plaatsvond. Tijd voor een vervolg in het
jubileumjaar van Hercules. Op 23 april 2016, vanaf 20.30 uur in de kantine van Hercules is het
zover. De dance muziek wordt verzorgd door DJ Fred. De entree bedraagt € 5,00. De
kaartverkoop start op 1 maart 2016 en kunnen gekocht worden bij de barmedewerkers.
Vacatures
Hercules is een grote vereniging met een groot aantal vrijwilligers. Maar er zijn nog diverse
functies niet vervuld, zie hiervoor: www.herculesdordrecht.nl/vrijwilligers/vrijwilligers-gevraagd/
Op dit moment is er dringend behoefte aan vrijwilligers voor de jeugdcommissie atletiek, aan
kantinemedewerkers en wedstrijdorganisatiecomité baan.
Aanmelden bij de verenigingsmanager Frank de Visser, e-mail: vm@herculesdordrecht.nl
Ledenadministratie
Bij wijziging van naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mail adres de
ledenadministratie informeren via het e-mail adres: hercules@pi-ad.nl
Bij verandering van een sportonderdeel bij Hercules dit ook melden, b.v. naast fitness, atletiek
gaan beoefenen of andersom. Dit i.v.m. het aan/af melden bij de landelijke koepelorganisaties
Atletiek Unie en Krachtsportfederatie.
Kopij nieuwsbrief
Kopij, artikelen, nieuwtjes, foto’s kunnen gestuurd worden naar het e-mail adres:
redactie@herculesdordrecht.nl
Mocht je de nieuwsbrief maandelijks via de e-mail willen ontvangen geef je e-mail adres door
aan: info@herculesdordrecht.nl
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