Nieuwsbrief mei 2016
In deze nieuwsbrief wordt o.a. aandacht besteed aan: mededelingen bestuur, vacature sportraad
Dordrecht, noodkreet DrechtStadLoop, eindloop beginners met BBQ, avondvierdaagse met
beperkte toegang sportpark Reeweg, oproep barmedewerkers, pinbetalingen in de kantine, huur
kluisjes, pupillencompetitie, onderlinge werpwedstrijden, NK baan masters, NK atletiek
Amsterdam, Dag van de atletiek 2017, vacatures.
Mededelingen bestuur
De jubileumcommissie 120 jaar Hercules gaat voortvarend te werk en heeft al in grote lijnen de
organisatie rond. Het feest is gepland op zaterdag 5 november 2016.
De open dag van Hercules zal dit jaar geen doorgang vinden i.v.m. gebrek aan leden die zich
hiervoor willen inzetten. Jammer!
Het bestuur heeft bij de gemeente een bouwvergunning aangevraagd voor de plaatsing van een
nieuw finishhuisje aan de atletiekbaan. Het hout van het huidige huisje is door vocht aangetast.
M.b.t. de fusie is de stuurgroep bezig met het benoemen van werkgroepen en daarbij behorende
opdracht. Binnenkort worden de leden uitgenodigd om zitting hierin te nemen.
Vacature sportraad gemeente Dordrecht
Voor de nieuw samen te stellen sportraad is Dordrecht op zoek naar enthousiaste personen die
hun expertise & passie willen inzetten voor de Dordtse sport. Ben of ken jij een potentiële
kandidaat? Dordrecht is op zoek naar een actief, slagvaardig en divers team van zeven
vrijwilligers dat gevraagd en ongevraagd de gemeente (college en raad, wethouder en
gemeentelijk Sportbedrijf) advies geeft op sportgebied. De nieuwe sportraad in Dordrecht stelt
zich ten doel het Dordtse sportklimaat te bevorderen. De sportraad behartigt daarmee het
collectieve belang van alle sporters en sportaanbieders.
Interesse, zie: www.dordtsport.nl/vacature-nieuwe-sportraad
DrechtStadLoop noodkreet
De organisatie heeft uw hulp zeer hard nodig. Door het wegvallen van een belangrijke schakel
binnen het team komen we in de problemen bij het tot
stand brengen va een optimale 10e DrechtStadLoop.
De coördinator van de vrijwilligers kan ons niet meer
bijstaan om de verkeersregelaars en rayonhoofden
aan te sturen. Dit is een cruciale taak en enorm
belangrijk voor de voortgang en veiligheid van de
wedstrijd. Om die reden heeft het bestuur van de
DrechtStadLoop besloten om de inschrijfprocedure
niet op 16 mei 2016 te laten ingaan. Deze wordt tot
nader order uitgesteld.
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Wat hebben we nodig: Vier Rayonhoofden.
Zij worden ingezet op een gedeelte van het parcours en sturen de verkeersregelaars van dat
traject aan. Tevens verzorgt hij/zij dat de beveiliging (lint,borden,hekken) op de wedstrijddag op
hun plaats zijn aangebracht.
Een coördinator . Hij/zij heeft de taak om de Rayonhoofden aan te sturen.
Zonder deze inzet is het voortbestaan van de DrechtStadLoop onmogelijk en zullen we moeten
besluiten om deze unieke loop te moeten afblazen! Laat dit niet gebeuren!
Aanmelden kan via de e-mail bij pslijkoord@kpnmail.nl
Eindloop beginners atletiek en barbeque
Donderdag 2 juni is het weer zover! De jaarlijkse eindloop voor de wegatleten voordat iedereen
met vakantie gaat. Natuurlijk wordt het ook dit jaar weer een mooi feest met de BBQ, waarbij DJ
“the Flying Dutchman” de muziek verzorgt. De beginners krijgen hun diploma uitgereikt en zijn
daarmee definitief bevordert tot atleet. Iedereen is welkom om het feest bij te wonen!
Avond vierdaagse, beperkte toegankelijkheid sportpark Reeweg
Van dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 juni wordt weer het grootste wandelevenement van
Dordrecht georganiseerd, de Avondvierdaagse. Hercules en Parthenon lopen (gezamenlijk) mee.
Misschien wel voor het laatste jaar met twee verschillende vlaggen. Inschrijven is niet meer
mogelijk. Houd er rekening mee dat het sportpark Reeweg vanaf 17.30 uur tot 21.30 beperkt
toegankelijk is. Tevens kunnen er lessen en trainingen uitvallen, houd de website in de gaten!
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. Wel is een verklaring omtrent gedrag
(VOG) een vereiste! Aanmelden via: vm@herculesdordrecht.nl
Pinbetaling mogelijk in de kantine
Sinds eind april is het mogelijk om in de kantine pinbetaling de doen. Het is gebleken dat veel
leden deze wijze van betaling gevonden hebben.
Waardevolle spullen opbergen in afsluitbare kluisjes
Ter voorkoming van diefstal en verlies van waardevolle spullen is het mogelijk om een kluisje in
de kantine te huren. Er zijn er nog een aantal beschikbaar. Heb je interesse dan kan je je melden
bij Petra de Wit.
Pupillencompetitie
Op zaterdag 28 mei 2016 vindt de tweede wedstrijd, in de serie van 5, plaats bij Typhoon in
Gorinchem plaats. De resultaten van de pupillen, alsmede de overige wedstrijddata, zijn te
vinden op: http://herculesdordrecht.nl/pupillencompetitie-2016-2/
Onderlinge werpcompetitie Hercules/Parthenon
Op 17 mei 2016 vond de 2e wedstrijd plaats in de onderlinge werpcompetitie voor Hercules- en
Parthenon leden. De 3e wordt op 2 juni 2016 afgewerkt. Zie voor de uitslagen:
http://herculesdordrecht.nl/onderlinge-werpcompetitie/
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Nederlands Kampioenschap baan atletiek masters
Op 11 en 12 juni a.s. vinden de Nederlandse Kampioenschappen op de baan voor masters plaats
in Amersfoort. De inschrijving is op 22 mei 2016 gesloten. Zie: www.altisnkmasters.nl
ASICS NK Atletiek het laatste kwalificatie moment voor de EK
Van donderdag 16 t/m 19 juni 2016 gaan de Nederlandse topatleten de strijd met elkaar aan in
het Olympisch Stadion te Amsterdam voor de nationale titels. Dit jaar zeer speciaal als laatste
kwalificatie moment voor de EK atletiek in juli van dit jaar.
Tijdens deze NK wordt voor het eerst gewerkt met
finale blokken. Een tijdframe van twee uur vol
finales en atletiekspektakel. Op vrijdag en zaterdag
vinden de finale blokken plaats tussen 16.00 en
18.00 uur; op zondag tussen 14.30 en 16.30 uur. Het
volledige chronoloog staat op: www.nkatletiek.nl
Voor atletiekleden is er een korting bij de aanschaf
van tickets. Online zijn de tickets nog eens
goedkoper dan aan de kassa. Voor het bestellen of
meer informatie, zie www.nkatletiek.nl/tickets
Voor de kinderen is er van alles te beleven. Op zaterdag 19 juni is er een KidsPlein op het
voorplein van het Olympisch Stadion en een KidsRun in het stadion. Verdere info en aanmelden
zie: www.atletiek.nl/asics-nk-atletiek/side-events
Dag van de Atletiek 2017
Op 18 maart 2017 vindt de 13e editie van de Dag van de Atletiek plaats. Een evenement op
Papendal waar onder andere trainers, juryleden en bestuursleden samen komen en een mooie
dag boordevol atletiek beleven. Iedere editie heeft zijn eigen visual die het thema in beeld
weergeeft. De afbeelding wordt gebruikt voor allerlei promotie-uitingen van de Dag van de
Atletiek, zoals de website van de Atletiekunie en van atletiekverenigingen, Facebook, Twitter en
bij mailverkeer. Voor de visual van 2017 willen we graag jouw hulp inschakelen! Hoe zie:
https://www.atletiekunie.nl/nieuws/brengt-jouw-club-het-ultieme-atletiekgevoel-beeld
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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