Mijn vereniging Seesing Personeel | Longa`59

Voorwoord van het bestuur
Het gaat goed met Seesing Personeel | Longa`59!
Mede dankzij jouw bijdrage aan de club!
Het seizoen 2018 – 2019 is alweer beëindigd. Met acht kampioenen en
promoties van teams mogen we spreken van een ongekend succesvol
seizoen en dat in ons jubileumjaar. Volgens het opgestelde technisch
beleid 2017 – 2022 lopen we in de pas. Onze kernwaarden Loyaliteit,
Ontwikkelen, Noviteiten, Gezelligheid en Ambitie (LONGA) komen op
verschillende manieren volop tot uiting.
Teaminformatie
De technische commissie heeft vanaf januari tot en met mei inventarisaties gehouden onder de
teams voor volgend seizoen. Het samenstellen van nieuwe teams is een intensief traject, waarbij we
de intentie hebben om tot de meest optimale teamsamenstelling te komen voor een ieder.
Trainen
Van 6 mei tot en met 7 juni trainen de teams in de nieuwe samenstelling met nieuwe trainers. Na de
vakantie beginnen we vanaf maandag 26 augustus weer met de trainingen.
Start competitie
Op zaterdag 21 september start de competitie voor de jeugd en senioren.
27 mei inleveren wedstrijdtenues en pasjes
Heb je de wedstrijdtas met tenues in je bezit? Dan verzoeken we je vriendelijk deze op 27 mei om
19.00 uur in de Hamalandhal in te leveren samen met de pasjes (in de tas). Als je stopt met volleybal
wil je dan je eigen pasje uit de tas halen en je trainingspak en tas inleveren op 27 mei? Het pasje is
persoonsgebonden.
Afmelden vóór 30 juni
Als je om welke reden dan ook besluit te stoppen, meld je dan schriftelijk af voor 30 juni. Op de
website lees je de informatie hierover https://www.longa59.nl/aan-afmelden-2/
Informatieavonden > sociaal veilig sportklimaat
Je leest er steeds meer over in de media: grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Longa’59 is
reeds een aantal jaren bezig met het onderhouden van een sociaal veilig sportklimaat. Samen met
vertrouwenscontactpersoon Esther Spekschoor hebben we een protocol ‘ongewenste
omgangsvormen’ opgesteld. NOC*NSF heeft ook een stappenplan gepresenteerd.
Na de eerste trainingen houden we weer informatieavonden voor speelsters, (assistent)trainers én
ouders. We informeren je over je club en besteden extra aandacht aan omgangsvormen en een
sociaal sportklimaat. Wil je alvast meer hierover weten, zie dan onze website
https://www.longa59.nl/organisatie/protocol-ongewenste-omgangsvormen/
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Bestemming oude wedstrijd tenues en oude trainingsvesten.
In januari hebben alle competitie spelende teams nieuwe shirts, tassen en
trainingspakken gekregen dankzij onze 22 nieuwe sponsoren. De ‘oude’ tenues
willen we graag een nieuwe bestemming geven. Het gaat om 140 trainingsvesten en
wedstrijdtenues van 10 teams. Deze gebruikte kleding verkeert in goede staat. Wie
of welke instelling kunnen we hier blij mee maken? Heb je een goed idee?*
Scheidsrechters promotieklasse en derde divisie*
Nu we met een team gepromoveerd zijn naar de derde divisie dienen we 36 uur scheidsrechters te
leveren voor de promotieklasse en de derde divisie. We zijn op zoek naar mensen die interesse
hebben om deze opleiding VS3 te volgen. Het gaat om drie opleidingsavonden en zes wedstrijden
fluiten. Wie lijkt het leuk om hieraan deel te nemen? We hebben al een aantal mensen die zich
hiervoor inschrijven, maar het is altijd handig om een bredere poule te hebben. Voor meer
informatie kijk op https://www.nevobo.nl/official/opleiding-en-bijscholing/downloads/
Vacatures secretariaat en penningmeester
Er staan twee vacatures in het bestuur open per oktober 2019. We zijn
op zoek naar iemand voor het verzorgen van het secretariaat en een
persoon voor de rol van penningmeester. De taken nemen gemiddeld
één uur in de week tijd in beslag. Daarnaast houden we één keer in de
vijf weken een bestuursvergadering. We hebben een financieel gezonde
vereniging en veel structuur aangebracht de laatste jaren. Het bestuur staat open voor nieuwe
mensen met frisse ideeën en kansen. Wil je graag een vrijwilligerstaak uitvoeren binnen de
vereniging en heb je ideeën over de toekomst van Seesing Personeel | Longa’59? Je bent van harte
welkom in het bestuur. Meer informatie?*
Vacature kledingcommissie
Onze vereniging is op zoek naar een vrijwilliger voor de kledingcommissie, die uit twee leden bestaat.
Je houdt je bezig met het innemen van alle tassen met wedstrijdtenues op 27 mei. Aan de hand van
nieuwe teamsamenstelling orden je de wedstrijdtenues van veertien teams. Voor aanvang van de
competitie ben je verantwoordelijk voor het uitdelen van de tassen. Spreekt het je aan deze taak uit
te voeren voor de vereniging? *
Vacature bestuur Stichting Hamalandhal / Hamalandkantine
Jos Holweg is vertegenwoordiger namens Longa`59 in deze Stichting. Hij heeft zitting in het algemeen
en dagelijks bestuur. We zijn op zoek naar een vervanger. Je houdt je bezig met allerlei zaken die met
de verenigingen en de Hamalandhal te maken hebben. Vind je het interessant om mee te denken
met en over de Hamalandhal?*
Uniek sporten 23 juni (Sporten voor mensen met een beperking)
Na afloop van de Special Olympics Nationale Spelen (SONS) is er veel gesproken over de legacy, de
nalatenschap, ofwel; het vervolg! Er is een nieuw evenement in het leven geroepen de Achterhoekse
Unieke Spelen! Een evenement door en voor Achterhoekers, gericht op ALLE unieke sporters van de
Achterhoek, dat eens per twee jaar wordt georganiseerd in één van de Achterhoekse gemeenten. De
gemeente Aalten verzorgt de aftrap en organiseert de eerste editie op zaterdag 22 en zondag 23 juni
2019. https://www.longa59.nl/news/338/16/Vooraankondiging-Achterhoekse-Unieke-Spelen-2019/
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60-jarige jubileum
19 oktober feestavond
Het is je vast niet ontgaan. Onze volleybalvereniging bestaat dit jaar 60 jaar. De
jubileumcommissie is volop bezig met het organiseren van een grote
reünie/feestavond op 19 oktober aanstaande. Zet de datum vast in je agenda!
Ken je nog oud-speelsters, -spelers en trainers ergens in het land? Laat het hen dan ook weten. Hoe
meer (oud)leden, hoe leuker het feest.
In het kader van het 60-jarig jubileum houden we diverse activiteiten. Zie de website voor meer
informatie over het jubileum. Schrijf je vast in voor het jubileumfeest, zodat anderen kunnen zien wie
er aanwezig zijn. https://www.longa59.nl/jubileum/
Nieuwjaarsreceptie 20 januari
De nieuwjaarsreceptie op 20 januari jongstleden was een geslaagde aftrap van 2019. Een middag
waar een potje volleybal werd gespeeld, waar nieuwe sponsors bijgepraat werden en waar de
nieuwe kleding gepresenteerd werd, die mogelijk is gemaakt door ruim 20 nieuwe sponsoren.
Recreantentoernooi Oost Gelre 13 juni
Op donderdag 13 juni houden we een recreantentoernooi voor dames-/ heren-/
gemengde teams in de gemeente Oost Gelre in de Hamalandhal. Aanvang 19.00 uur,
inloop 18.00 uur. Meedoen is gratis! Schrijf je in met je recreantenteam en stuur
voor 1 juni een e-mail naar recreantenvolleybaloostgelre@outlook.com
Avondvierdaagse 19-22 juni
Sportieve kinderen en ouders, loop de avondvierdaagse met jouw vereniging!
Hoe leuk is het om met zo’n groot mogelijke groep de vierdaagse te wandelen.
Je mag meelopen met je teamgenoten, maar ook met ouders, coaches, trainers,
vrienden, vriendinnen, familie of buurtgenoten. Goed voor de teambuilding én
uitstraling van onze vereniging. Wil je liever minder dan vier avonden lopen, dat is ook mogelijk.
Stuur een e-mail naar vierdaagse@longa59.nl om je aan te melden en vermeld je naam, leeftijd en in
welk team je speelt. Meer info: https://www.longa59.nl/news/355/16/Loop-de-avondvierdaagsemet-Seesing-Personeel-Longa-59/
Kamp 28-29-30 juni
De jongens en de meiden van groep 4-8 gaan deze dagen op kamp. De locatie en het
thema zijn nog geheim, én reken erop dat het gezellig wordt.
Clinic
In september / oktober organiseren we een clinic. De jubileumcommissie is nog volop bezig met de
invulling hiervan. Wordt vervolgd.
Glossy
Tijdens de feestavond kun je een speciale jubileumglossy kopen, die is samengesteld door de
jubileumcommissie. Een magazine van maar liefst 100 pagina’s! Een tip van de sluier: twee pagina’s
worden gevuld met de foto die onlangs gemaakt is met ruim 200 van onze leden.
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Vrijwilligers en sponsors en betrokkenen: bedankt!
Het bestuur wil alle vrijwilligers, kaderleden en sponsors, betrokken ouders en
spelers en speelsters ontzettend bedanken voor de inzet van het afgelopen
seizoen. Een groot compliment aan een ieder die zich verbonden voelt aan onze
vereniging. Met elkaar vormen wij de vereniging.
Vakantie
Het bestuur wenst je een heerlijke zomer toe! Geniet ervan, relax en tot snel.

Informatie*
Heel veel informatie vind je op onze website www.longa59.nl Heb je ideeën, vragen of
wensen of wil je gewoon wat vertellen over jouw club, stuur dan een e-mail naar
voorzitter@longa59.nl
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