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Van de redactie:
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.
Met deze week:
- Algemene ledenvergadering HHV Donar
- Bingo
- Plantjesmarkt HHV Donar
- Ledenwerving tijdens open dag MFA ’t Berflo op 23
mei a.s.
- Okke’s Run voor KIKA op 28 mei a.s. (ter informatie)
- Verdergaande samenwerking Donar en Olympia
- Nieuwe Leden
- Ek Beachhandbal Heren U17
- Agenda
- Beachhandbal training
- Verjaardagen deze week

Bingo
Op 27 maart jl. namen Nardie Pardoen, Femie Drenten en
Jetske Elhorst officieel afscheid van de bingo. Bijna 30 jaar
hebben deze fantastische dames veel werk verzet om
zodoende inkomsten voor hun club te genereren. Niet
alleen de club is daar erg blij mee, ook een groot aantal
vaste bezoekers van de bingo. Het voelt bijna als familie. De
dames weten ook precies wat hun klanten wensen en
bedienen hen op hun wenken. Als dank ontvingen Nardie,
Femie en Jetske van hen een mooi boeket.

Algemene ledenvergadering HHV Donar
De jaarlijkse ALV vindt plaats op donderdag 20 april in het
clubhuis. De vergadering start om 20.00 uur, inloop vanaf
19.45 uur.
De stukken van de vergadering worden naar de leden
gemaild via Sportlink. Vooruitlopend daarop kunnen we
mededelen dat drie mensen hun taak neerleggen. Dat zijn
Mario Vije, Mark Commandeur en Anita Ensink.
We hebben de statuten er op na geslagen en komen met de
volgende aandachtspunten:
•

•

Het bestuur bestaat bij voorkeur uit 7 personen. Dat
betekent dat er 4 vacatures zijn, o.a. voor de taken
voorzitter, secretariaat en ledenadministratie. Het
bestuur draagt Lennart Bosman voor, voor de functie
van voorzitter. (Tegen-)Kandidaten kunnen zich melden
bij m.vije@outlook.com.
De zittingstermijn is twee jaar. Een goed moment om
hier aan vast te gaan houden. Dat betekent dat volgend
jaar Dieter Fianke, Carl Gemser en Lennart Bosman
aftredend zijn. Op die manier is het zo dat je voor een
afzienbare tijd een functie vervuld binnen en voor je
vereniging. Doorstroming is van groot belang voor een
goed draagvlak en frisse input. Kun je iets betekenen
voor de vereniging? Meld je dan aan!

Namens Donar zijn ze natuurlijk ook in het zonnetje gezet:
voor allen een doos Merci en bonnen voor een gezellige
avond uit. De bezoekers werden getrakteerd op taart. Een
feestelijke afsluiting van een lange loopbaan. Dames
hartelijk dank voor al jullie vrije tijd en inzet.
Op dit moment is een klein clubje mensen bereid gevonden
de bingo over te nemen. Graag voegen we hier nog een
aantal namen aan toe. Meld je aan bij
leoniehilbrink@gmail.com of
lennart.bosman87@gmail.com
Vrijwilligers worden niet betaald,
Niet omdat ze waardeloos zijn,
Maar vanwege het feit dat ze onbetaalbaar zijn!
#respect
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Plantjesmarkt HHV Donar
Deze gezellige activiteit vindt net als vorig jaar plaats op de
zaterdag voor moederdag. Nadere informatie volgt. Wil je
een (paar) uurtjes helpen?
Geef je dan op bij Anita
Ensink
via
fam.ensink@home.nl.

Ledenwerving tijdens open dag MFA ’t Berflo op
23 mei a.s.
Voor de derde keer wordt een open dag georganiseerd bij
de MFA ’t Berflo. Net als de twee voorgaande jaren willen
we daar graag aanwezig zijn om de jeugd te vermaken en
enthousiast te maken voor handbal. Geef je op bij Karin Bok
via gekabo@live.nl.

Verdergaande samenwerking Donar en Olympia
In een gezamenlijke bestuursvergadering is afgesproken dat
we de functieomschrijvingen binnen de verschillende
commissies op elkaar af willen stemmen. Doel is de
samenwerking tussen de beide handbalverenigingen met
ingang van het komende seizoen soepeler te laten verlopen.
We willen iedereen die een functie/taak vervult verzoeken
hieraan mee te werken en hierin mee te denken tijdens een
‘werk-bijeenkomst’ op vrijdag 2 juni aanstaande om 18.00
uur in het clubhuis. We starten met de zorg voor de
inwendige mens! Geef je op via donarhhv@gmail.com.

Nieuwe leden
Kuba Perri en Scott Coopman heten we van harte welkom
bij de heren.
En een nieuw jeugdlid Luuk Nijhuis, welkom.

Ek Beachhandbal 2017 Heren U17
Okke’s Run voor KIKA
op 28 mei a.s. (ter
informatie)
Vorig jaar heeft Okke Postma
(10 jaar) een run voor KIKA
georganiseerd. Het Saxion
heeft deze run geadopteerd. Inschrijving staat nu open voor
alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van het
basisonderwijs in Hengelo. De start is bij het clubhuis. Een
mooie gelegenheid om onze clubs ook te laten zien.

De selectie voor de beachhandbal heren onder de 17 is
bekend gemaakt. Morris Kippers is geselecteerd. We
wensen hem heel veel succes! Zondag 14 mei is de eerste
training.

Agenda
02-05-2017 Bestuursvergadering Donar (vanaf nu iedere
eerste dinsdag van de maand) 19.00 uur
10-05-2017 Besturen Donar en Olympia 20.00 uur
13-05-2017 Plantjesmarkt 09.00 – 16.00 uur
23-05-2017 Open dag MFA ’t Berflo 14.30 – 17.00 uur
28-05-2017 Okke’s Run voor KIKA
02-06-2017 Commissies e.d. van Donar en Olympia
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Vanaf 9 mei zullen wij weer
buiten gaan trainen.
Voorlopig is de training als
volgt ingedeeld.
Het kan tot uiterlijk 8 mei nog gewijzigd worden, houdt de
website in de gaten.

Dinsdag
16.30 – 17.30 uur
17.30 – 18.30 uur
18.30 – 19.30 uur
19-30 – 20.30 uur

D-jeugd
D-jeugd jongens
C-jeugd
B-jeugd

Woensdag
16.30 – 17.30 uur
17.30 – 18.30 uur
18.30 – 19.30 uur
19.00 – 20.30 uur

E-jeugd
F-jeugd
C-jongens
Donar Heren
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Verjaardagen deze week en afgelopen week!
Jaap Gruben

13 April

Maila Keimpema

14 April

Charlotte Berg

16 April

Maud Ekkel

17 April

Nikki Nijland

17 April

Chantal Ronkes

17 April

Guus Rolsma

19 April

Diane Rolefes-Elhorst

26 April

Aanvulling nieuwsbrief
Heb je leuke en/of interessante dingen over de wedstrijden,
trainingen of andere weetjes? Geef het door via
olympia1917@gmail.com

Facebook en twitter
Volg ons op Facebook Olympia,
Facebook Donar

Twitter Olympia &

