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GV Hercules wenst alle 
leden en hun ouders hele 
fijne Kerstdagen en een 

sportief 2017 toe! 

 

 

 

 

  NIEUWSBRIEF 

Nr. 15 – december 2017 
 

GYMNASTIEKVERENIGING HERCULES 

 

Opgericht 18 oktober 1909                                             

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) 

 

 

    
Inhoud: 

Voorwoord 
We wonnen de derde prijs in Ahoy!  
Hercules Op RTV Zoo 
Oproep vrijwilligers 
Leuk om te lezen 
Contactgegevens 

 

 

 

 

 

 

Beste leden en ouders,  

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een jaar dat is omgevlogen. En het was weer een mooi sportief 

jaar voor Hercules. Onze 600 leden hebben met veel plezier hun sport bij ons bedreven. Om na te gaan wat  

eronder onze leden leeft en daarop te kunnen inspelen hebben we dit jaar een onderzoek gedaan. Verderop 

zie je de resultaten.  

Want wij willen de vereniging graag goed laten draaien. En daar is iedereen bij nodig. Alle leden en/of hun 

ouders kunnen een steentje bijdragen. Of beter gezegd:  moeten een steentje bijdragen. Want zonder jullie lukt 

het echt niet. We zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers en bestuurders voor Hercules (zie de takenlijst 

verderop). Bel, mail of kom 17 januari 2018 even langs op de inloopavond! 

Onlangs overleed Rein van Veen, erelid van onze vereniging. Wij wensen zijn vrouw en naasten juist ook in 

deze tijd veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 

Tot slot wil ik hier ook nog even de Dance2Demo onder de aandacht brengen. Op 9 en 10 juni 2018 organiseren 

we een eigen officiële “DEMO” samen met de KNGU. Bij Landstede. Vrijwel alle jazzdans teams (selecties en 

recreatie; jong en oud) gaan dan optreden. Noteer deze data alvast in je agenda, want daar zijn we natuurlijk 

allemaal bij!  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van Hercules, 
Jaap Schotkamp 
voorzitter 

Inhoud 
 

Voorwoord 

Overlijden Rein van Veen 

Tevredenheidonderzoek 

Sinterklaasfeest 

Uitnodiging inloopavond vrijwilligers 

Mannen gezocht! 

Danstip 

Kerst- en Nieuwjaarswensen 
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Overlijden Rein van Veen 
 

Enige tijd geleden is dhr. van Veen, erelid van Hercules, overleden.  

Met eerbied en respect gedenkt onze vereniging Rein van Veen. De vereniging is hem dankbaar voor het vele 

goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan. Onze gedachten en 

medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte toe met dit grote 

verlies. 
 

Tevredenheidonderzoek  

In juni 2017 heeft het bestuur van GV Hercules een tevredenheidonderzoek uitgezet onder haar leden en 

ouders van jeugdleden. Doel van het onderzoek was te achterhalen hoe (de ouders van) de leden denken over 

de vereniging. Wat vindt men van de weg die de vereniging is ingeslagen? Wat gaat goed en wat zijn 

verbeterpunten? 

Er zijn vragen gesteld over de vereniging, de thema’s: activiteiten en sfeer, accommodatie, sportaanbod, 

communicatie en informatie en daarnaast zijn er een aantal afsluitende vragen gesteld, bijvoorbeeld over de 

onderwerpen die volgens de leden en ouders het meeste prioriteit moeten krijgen. De vragenlijst is door 57 

respondenten ingevuld. Dit is 10% van het totale ledenbestand. Dit maakt dat de uitkomsten helaas niet 

representatief zijn voor de gehele vereniging. Maar we nemen de resultaten wel serieus en gaan er hier dan 

ook even wat dieper op in.   

 

Van de 57 respondenten sport 33% zelf bij GV Hercules, 66% heeft één of meerdere kinderen die sporten bij 

de vereniging. Van de sportende leden doet het merendeel, namelijk 53% aan Body Fit/steps, daarnaast doet 

17% aan Jazzdans en Total body workout en beoefent 11% een andere sport. Van de ouders van jeugdleden is 

de Jazzdans met 54% en Turnen met 35% vertegenwoordigd. Daarnaast hebben een aantal ouders van 

kinderen die bij Kinderdans en Gymkids zitten de vragenlijst ingevuld.  

Uit de vragenlijst komt naar voren dat de respondenten, op een enkeling na, erg positief zijn over de sfeer 

binnen de vereniging en de activiteiten die worden georganiseerd. De leden voelen zich op hun gemak en men 

geeft aan dat de leiding vriendelijk en positief is. Daarnaast vinden de leden en ouders van leden dat de 

contributie in verhouding is tot hetgeen men er voor krijgt.  

Er zijn er ook minder positieve punten. Zo voelen veel leden en ouders van jeugdleden zich onvoldoende 

betrokken bij de vereniging, heeft men geen zicht op de beleidsmatige koers van de vereniging en weet men 

niet wie de bestuur- en commissieleden zijn. Men weet niet welke beslissing het bestuur neemt, maar is wel op 

de hoogte van de praktische zaken in relatie tot de lessen e.d.  
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Daarnaast komt uit de vragenlijst naar voren dat men het belangrijk vindt dat er in de nabije omgeving van huis 

gesport kan worden en dat er een vertrouwenscontactpersoon is waar de leden terecht kunnen.  

88% van de respondenten beoordeelt de vereniging met een voldoende of goed. De thema’s die volgens de 

leden en ouders van leden de meeste prioriteit moeten krijgen zijn op volgorde van aantal keer benoemd: 

sport aanbod, communicatie, accommodatie en sfeer en betrokkenheid.  

Het bestuur neemt bovengenoemde verbeterpunten in de bestuursvergaderingen mee.  In de afgelopen 

maanden is het bestuur bijv. druk geweest met het aantrekken van vrijwilligers om betrokkenheid te vergroten, 

zodat bovengenoemde verbeterpunten gezamenlijk met bestuur en vrijwilligers vorm kunnen krijgen.  

Als laatste spreekt het bestuur haar hartelijke dank uit aan Sanne Winkler van Sport Service Zwolle voor haar 

inzet en expertise bij de enquête.  

 
Sinterklaasfeest 
 

Het is al weer even geleden,  

dat Sinterklaas op zijn paard kwam aangereden 

Tijdens de Pietengym hebben de kids hun beste beentje voor gezet; 

naar huis met een echt diploma, da’s pas vet! 

Voor de jazzgroepen was het één groot feest,  

met rijmelarij en danspieten, die op bezoek zijn geweest. 

Meedansen tijdens de Zwolse Sinterklaasintocht,  

daarvoor werden de dansers van Hercules gezocht 

Ook van een persoonlijk bezoek van de Pieten,  

konden de kleine en grote meiden genieten. 

Met natuurlijk de traditionele pop van speculaas  

Dank je wel en dag, Sinterklaas!!! 
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Uitnodiging inloopavond vrijwilligers 
 

Hercules is een vereniging in beweging. Naast de groepen die verdeeld zijn over dansen en turnen, wordt er 

ook achter de schermen actief gewerkt om de vereniging goed te laten draaien. Er is nu een bestuur van 8 

personen die hulp krijgen van vrijwilligers, ouders van leden of leden zelf.  

Door het sportjaar heen liggen er nog een aantal taken waarbij we hulp kunnen gebruiken. Zie de lijst 

hieronder. Wilt u meer informatie, dan mag u altijd met ons contact opnemen. Met deze lijst hebben we de 

taken concreet gemaakt en hopen op positieve reacties!!  

Op 17 januari 2018 organiseert GV Hercules een inloopavond voor (nieuwe) vrijwilligers bij Sportservice Zwolle 

(Tesselschadestraat 155) . Tijdens deze avond bespreken we samen welke inzet nodig is. De locatie van deze 

avond is nog niet 100% zeker. Hierover zal na de kerstvakantie een mailing worden verstuurd. Houdt de 

mailbox dus goed in de gaten en reserveer alvast de datum in de agenda.  Tussen 19.00 en 21.00 uur ben je van 

harte welkom! 

Om een indruk te geven van de ‘klussen’ volgt hieronder een overzicht: 

- bestuursleden jazzdans, algemene zaken en vrijwilligersbeleid 

- coördinatoren voor de afdelingen turnen, dans en bodyfit 

- contact met de leiding en beheer van e-mail 

- nieuwe ideeën bedenken en uitvoeren in de commissie Haardracht 

- het beheer van de website 

- het verzorgen van reclame, 

- het meedenken met/over activiteiten,  

- het wassen van kleding (per groep) 

- lesbezoek tijdens het seizoen 

- het coördineren van vervoer,  

- de organisatie van het Sinterklaasfeest  

- contactouders (per groep) 

- contactpersonen voor de administratie (per groep) 

Naast bovengenoemde klussen is de inzet  van vrijwilligers hard nodig voor de Dance2Demo op 9 en 10 juni: 

- bemensing kassa tijdens de Dance2Demo 

- begeleiding gangen en kleedkamers 

- begeleiders verkeer en parkeer 

- het nakijken en pimpen van de recreatiekleding voor de Dance2Demo 

 

 

Mannen gezocht! 

 

De verrassing van de Hercules-avond in juni waren deze 

mannen. Deze groep enthousiaste streetdance-mannen 

wil door!! Daarom deze oproep aan alle 

mannen/vaders van de vereniging: 

Mannen, komen jullie gezellig meedansen?  

 

 

Mail naar jazzstreet@gvherculeszwolle.nl  

voor meer info en doe een proefles mee! 

jazzstreet@gvherculeszwolle.nl
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Danstip 
 

Het Zwanenmeer is het romantische liefdesverhaal tussen Odette en prins Siegfried. Odette, koningin van de 

zwanen, is samen met andere jonge, onschuldige meisjes betoverd door Rotbart. Zij leven als zwanen en 

nemen alleen rond middernacht hun menselijke vormen aan. Alleen echte liefde kan de betovering 

doorbreken. Een prachtige dansvoorstelling van het Charkov Staatsballet Theater, die tijdens de kerstvakantie 

te zien is in Zwolle. Kijk voor meer informatie op de website van de Zwolse Theaters. 

d 

 
 
 
 Kerst- en Nieuwjaarswensen 

 

Het bestuur van GV Hercules wenst iedereen een hele fijne kerstdagen, een mooi uiteinde en bovenal een 

prachtig sportief 2018!  

https://zwolsetheaters.nl/programma/hetzwanenmeer
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zeggen manier, zoals bij een  
 

 

 

r ledenadmin@gvherculeszwolle.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en w mailadres of nemen het alsnog op het in de ledenadministratie 

 

Iets te vragen ? 

Kijk eerst eens rond op onze website www.gvherculeszwolle.nl voor je de telefoon pakt of gaat 

mailen. Vaak is het antwoord daar heel duidelijk te vinden! 

 

Verhuisd? Ander mailadres? Ander telefoonnummer? Van les wisselen? 

Alle wijzigingen graag schriftelijk of per mail doorgeven aan de ledenadministratie: 

Mevr. E. Onderdijk, IJsvogelvlinder 19, 8016 HP, Zwolle 

E-mail: ledenadmin@gvherculeszwolle.nl 

Tel. 038 - 4660123 / alleen voor vragen over het  lidmaatschap 
 

 

Voor vragen over grensoverschrijdend gedrag binnen een sportvereniging, kun je terecht 

op www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport. 

 Je kunt ook rechtstreeks bellen met  0900 – 202 55 90 ( € 0,10 per minuut) 

mailto:ledenadmin@gvherculeszwolle.nl
http://www.gvherculeszwolle.nl/
http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

