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

sportief 2017 toe! 
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Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) 

 

 

    
Inhoud: 

Voorwoord 
We wonnen de derde prijs in Ahoy!  
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Beste mensen,  

Er is weer een mooie nieuwsbrief opgesteld. We hopen dat u deze met plezier leest. Er staan voor de leden en 

hun ouders weer veel belangrijke zaken in. Bezoek ook eens onze vernieuwde website.  

Allereerst wil ik jullie zeggen dat we een kleine naamswijziging hebben door gevoerd. We heten nu  
Hercules Zwolle. De GV is er af gehaald, omdat de 600 leden veel meer sporten beoefenen dan alleen 
gymnastiek. 
De jazzdans is onze grootste afdeling, met verschillende selectieteams. Deze waren de afgelopen maand weer 

zeer succesvol bij de regionale kampioenschappen. Verderop kun je er meer over lezen, maar ik wil nu al kwijt 

dat maar liefst drie selectieteams de finales van de Nederlandse Kampioenschappen in Ahoy in Rotterdam op 

23 juni hebben bereikt. Ik ben natuurlijk supertrots op dit resultaat, dat we danken aan de hele breedte van 

enthousiaste jazzdansgroepen en de uitstekende leiding.  

Lees ook over onze eigen Dance2Demo, die we samen met de KNGU op 9 en 10 juni organiseren in Landstede 

Sportcentrum. Een geweldig spektakel  En de Hercules-avond zit er als afsluiting van het seizoen ook al weer 

aan te komen: op 7 juli hopen we jullie allemaal weer in diezelfde sporthal te verwelkomen. Noteer de data!   

In deze nieuwsbrief kunt u ook lezen wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die 25 mei is  

ingevoerd voor Hercules Zwolle betekent. Allemaal klussen en werkzaamheden die we als vereniging wel weg 

moeten zetten. Het bestuur van Hercules Zwolle bestaat nog maar uit vier personen. Dit is alleen werkbaar 

wanneer er voor allerlei klussen voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.  Vrijwilligers voor kleine en grote 

klussen zijn altijd welkom. Het zou mooi zijn wanneer we deze mooie en gezonde vereniging sterk kunnen 

houden met de inzet van alle leden en hun ouders.  

Met sportieve groet,  
 
Jaap Schotkamp, 
Voorzitter Hercules Zwolle 
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Dance2Demo  
 

Op zaterdag 9 en zondag 10 juni is Landstede Sportcentrum het decor van een swingend dansevenement. In 

samenwerking met de KNGU organiseert Hercules een Dance2Demo. Uit de hele regio komen dansgroepen 

naar Zwolle voor een mooi dansfeest. Dansen om naar elkaar te kijken, maar ook om een aanmoedigingsprijs te 

winnen. De Dance2Impress Trofee zal per demo uitgereikt worden aan 3 leeftijdscategorieën. De leukste, 

mooiste of grappigste dansen maken kans op een trofee. 

Dance2Demo's bieden aan groepen de mogelijkheid om ingestudeerde dansen aan publiek te laten zien. Voor 

deelname aan Dance2Demo's gelden geen toelatingseisen. Elke groep ongeacht leeftijd, vaardigheid en 

samenstelling kan meedoen.  

Natuurlijk verwachten wij dat onze leden en hun ouders in grote getale aanwezig zullen zijn om onze 

dansgroepen aan te moedigen! Tickets voor het evenement kunnen online besteld worden via de KNGU of kijk 

op de website van Hercules. Tickets ontvang je online en worden bij toegang in de sporthal gescand.  

 

 

Oproep ondersteuning bestuur  

 
Sinds de Algemene Ledenvergadering is samenstelling van het bestuur veranderd en kleiner geworden: van 
acht naar vier bestuursleden. Er is bovendien een bestuursfunctie vacant voor een vicevoorzitter.  
Om als bestuur de vereniging draaiende te kunnen houden is ondersteuning hard gewenst. Met name mensen 
die affiniteit hebben met sponsoring en het (structureel) werven van vrijwilligers worden gezocht. Heb je een 
beetje tijd over en heb je hart voor onze vereniging, meld je dan aan bij het secretariaat!  
 

https://www.eventbrite.nl/d/netherlands--amsterdam/koninklijke-nederlandse-gymnastiek-unie/?q=Koninklijke+Nederlandse+Gymnastiek+Unie&mode=search
https://www.herculeszwolle.nl/
mailto:secretaris@herculeszwolle.nl
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

 
De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei van toepassing voor alle organisa-
ties, die gegevens van personen in een bestand bewaren, zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in 
mappen op een plank. 
Hercules neemt de persoonsgegevens van haar leden op in een online ledenbeheersysteem. Dit systeem  
wordt aangeboden door de KNGU ten behoeve van de vereniging. De KNGU zal mogelijk een overstijgende  
verwerkerovereenkomst kunnen afsluiten waar wij als vereniging gebruik van zullen maken. De persoons-
gegevens van de leden van Hercules zijn noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan de  
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan ledenbeheer, facturatie en nieuwsvoorziening van leden. U zult via de  
mail verder geïnformeerd worden over de hantering van de wet bij Hercules. 

 
 
NK Jazzdance  
 

 

Het dansseizoen is bijna voorbij, maar voor een 

aantal selectiegroepen volgt nog een heel 

belangrijke wedstrijd. In maart hebben deze 

groepen meegedaan aan een van de voorrondes 

van het NK. En met succes! De C t/m 19 en C 20+ 

van Amber Onderdijk en de B t/m 16 van Carmen 

Dekker en Anouk Knol zijn eerste geworden en 

mogen door naar de finale van het NK Jazzdance in 

Ahoy! Deze vindt plaats op zaterdag 23 juni a.s. 

Supporters zijn welkom, want natuurlijk kunnen 

onze dansers alle support gebruiken! 

We wensen alle dansers heel veel succes, maar ook 

heel veel plezier in Ahoy!  
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Nieuwe naam en nieuwe website 

 

In de Algemene Ledenvergadering is de officiële naam van onze vereniging  met instemming van de leden 

veranderd van GV Hercules naar Hercules Zwolle. En bij een nieuwe naam hoort een nieuwe website! Neem 

eens een kijkje op onze mooie nieuwe website. Daar vind je ook alle nieuwe e-mailadressen. 

Heeft u tips en tops voor onze website? Mail deze dan naar onze secretaris. aast het  

 

Nieuws uit de groepen 
 

Het einde van een gezellig en actief dansjaar nadert.... Een jaar waarin we, onder leiding van Lotte, een aantal 

verschillende dansen hebben geleerd, van jazz tot modern. 

We zijn een groep van 10 dames variërend in de leeftijd van eind 20 tot begin 50 jaar. Het niveau van dansen is 

divers, iedereen kan lekker meedoen. Een aantal hebben een dansachtergrond, anderen dansen voor het eerst. 

Aangezien enkelen van ons last hebben van plankenkoorts doen we niet mee aan dansdemo's. Voor ons is het 

elke week weer lekker een uur in- en ontspannen, waarbij er veel gelachen wordt. We hebben het zo gezellig 

samen dat we naast het dansen ook twee keer per jaar met de groep iets anders doen. 

Heb je zin om een keer te komen kijken of mee te dansen? Je bent van harte welkom op woensdagavond van 

20.00-21.00 uur in de gymzaal van het CCC. 

 

Sylvia 

(namens de dansgroep volwassenen)a 

 

te dansen? Je bent van harte welkom op woensdagavond van 20.00-21.00 uur in de gl van het CCC. 
Hercules-avond 

 

Het is helaas alweer bijna het einde van het 

dansseizoen, maar dat betekent wel dat de 

Hercules-avond er weer aankomt!  

Op de Hercules-avond tonen alle dansgroepen van 

onze vereniging hun dansen, waar ze een jaar lang 

op geoefend hebben. Het is ieder jaar weer een hele 

gezellige avond en wij verwachten dat het dit jaar 

weer net zo’n groot succes wordt als alle 

voorgaande jaren! 

Wij hopen heel veel (groot)ouders, familieleden, 

vrienden en vriendinnen te mogen verwelkomen op 

zaterdag 7 juli in de sporthal van Landstede. 

 

 

Einde lidmaatschap 

 

Het kan natuurlijk zijn dat je kind in het nieuwe seizoen om welke reden dan ook geen lid meer kan of wil zijn 

van Hercules. Vergeet dan niet tijdig het lidmaatschap van je kind op te zeggen! 

I.v.m. de late zomervakantie kan dat dit jaar tot uiterlijk 1 juli. Het lidmaatschap eindigt dan op 15 juli. 

Opzeggen kan uitsluitend via het sturen van een e-mail naar de ledenadministratie.  

 

mailto:www.herculeszwolle.nl
mailto:secretaris@herculeszwolle.nl
mailto:ledenadministratie@hercules.nl
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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.herculeszwolle.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 e-mail doorgeven aan de ledenadministratie: 

E-mail: ledenadmin@herculeszwolle.nl 

 
 

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

