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

sportief 2017 toe! 

 

 

 

 

 

  NIEUWSBRIEF 

Nr. 21 – juli 2019 
 

HERCULES ZWOLLE 

 

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,  

 

De laatste nieuwsbrief van dit sportseizoen! We kijken terug op een bijzonder seizoen: succesvol met vele 

prijzen voor de jazzdansgroepen. Maar ook een beetje melancholiek, omdat we dit jaar afscheid hebben 

moeten nemen van de streetdance-groepen.  

Lang, heel lang geleden begon onze vereniging als gymnastiekvereniging. Na ruim een eeuw zal Hercules vanaf 

volgend seizoen ook stoppen met de gymlessen en zich alleen nog richten op jazzdans en bewegen op muziek. 

De ouders/verzorgers van onze gymleden hebben hierover een schrijven ontvangen, maar voor al onze leden 

hebben we in deze nieuwsbrief informatie over dit besluit opgenomen. 

 

We kijken terug op een geslaagde afsluiting van het seizoen: de Hercules-avond was verrassend, gezellig en 

goed bezocht. En in deze nieuwsbrief ook alvast een blik in de toekomst; wat gaat het volgend seizoen ons 

brengen? 

 

Wij wensen je veel leesplezier en al onze leden en hun ouders/verzorgers een hele fijne en ontspannen 

zomervakantie. Geniet ervan! 

 

Bestuur Hercules Zwolle 

Inhoud 
 

Voorwoord 

NK Jazzdans in Ahoy 

Einde gym- en turnlessen 

Hercules-avond 

Pluim 

Save the date 

Club van het Jaar 

Data om te noteren 
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NK Jazzdans in Ahoy 

 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid stilgestaan 

bij de resultaten en de behaalde prijzen van de 

verschillende selectiegroepen. Eind juni stond voor twee 

groepen een hele belangrijke, misschien wel de 

belangrijkste wedstrijd van het jaar op het programma: NK 

Jazzdans in Ahoy op zaterdag 22 juni.  

 

En ook dit keer ging er weer (!) een beker mee naar Zwolle: 

de C20  jaar en ouder werd in hun categorie 2e van 

Nederland; fantastisch!  

De B16 t/m 19 viel helaas met 0,4 punt net buiten de 

prijzen, maar maakten met de uitvoering van hun gevoelige 

dans veel indruk en haalden hiervoor een hoog 

puntenaantal. 

 

De jongste selectiegroep (D 6 t/m 9 jaar) had in eerdere 

wedstrijden met hun dans Summervibes zoveel lof 

gekregen van de jury’s, dat zij s avonds tijdens 

Dance2Show in Ahoy deze vrolijke dans nog eens mochten 

laten zien in een volle zaal! Wat een ervaring voor deze 

jonge dames en wat hebben ze genoten! 

 

 

Einde gym- en turnlessen 

 
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur van Hercules onder leiding van Sportservice Zwolle samen met andere 

Zwolse gymnastiekverenigingen een aantal gesprekken gevoerd over de kansen om samen te werken en om zo 

goed mogelijk gebruik te maken van elkaars kennis.  

 

Hercules heeft al langere tijd moeite om voldoende 

kader (leiding) te kunnen vinden om de gymnastiek- 

en turnlessen te kunnen geven. Daarnaast zal 

Hercules zich volledig gaan richten op de 

jazzdansafdeling.  

In goed overleg is besloten om vanaf oktober de 

gym- en turnlessen onder te brengen bij ZGV Kwiek 

en Lenig.  

 

De lessen starten volgend seizoen, maar zullen al door de leiding van Kwiek en Lenig worden opgestart in 

september. Serena Pap (coördinator en leiding gym) en Anne Wargers (leiding) gaan beiden stoppen met 

lesgeven. 

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat onze gym- en turnleden bij deze nieuwe vereniging met plezier hun 

sport kunnen blijven beoefenen. 
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Hercules-avond 

 

Zaterdag 6 juli vond in Landstede Sportcentrum de afsluiting van dit sportseizoen plaats. Naast alle dansen die 

dit jaar zijn ingestudeerd tijdens de lessen, waren er dit jaar ook bijzondere dansen: natuurlijk de openingsdans 

en de afsluitende dans door alle dansers; jong en oud met z’n allen op de dansvloer, wat prachtig om te zien!  

Jong en oud dansten ook samen in de dans van de vaders en hun dochters; erg leuk om hun gezamenlijke act te 

zien, die prachtig aansloot bij het thema vakantie.  

 

Wat te denken van het debuut van de damesgroep! Vijf dansers uit 

deze groep traden voor het eerst op en dat deden ze met verve; een 

hele mooie dans op prachtige muziek! En er was bovendien een 

optreden van de RecreatiePlus-groep, die een opzwepende dans lieten 

zien op I’m a survivor. 

Vlak voor en net na de pauze dansten de groepen 1 t/m 7 en groep 8 

en ouder een speciaal ingestudeerde dans. Verrassende dansen die 

met veel enthousiasme werden getoond aan het aanwezige publiek. 

Dat was in grote getale gekomen naar deze afsluitende feestelijke 

avond; de tribunes zaten erg vol!  

 

Een avond vol verrassingen dus, helemaal voor de bezoekers die in de 

prijzen waren gevallen met de loterij. Dit jaar konden er namelijk 

tijdens de Hercules-avond loten gekocht worden.  

Diverse sponsors hadden prijzen beschikbaar gesteld; van spel tot 

knuffel, van bokstraining tot voetmassage en van zomertas tot vrijkaartjes, te veel om op te noemen. De loterij 

leverde onze mooie vereniging ook nog eens 858 euro op! 

 

Pluim  

 
Tijdens de Hercules-avond werd het belang voor vrijwilligers nog weer eens duidelijk: zo’n feestelijke avond kan 

alleen georganiseerd met de inzet van veel vrijwilligers! Voor het regelen van licht en geluid, de loterij, de 

aankleding van de zaal, de presentatie en nog veel meer.  

Er zijn en blijven altijd vrijwilligers nodig, ook voor de vele klussen die iets minder zichtbaar zijn dan de 

Hercules-avond. Op dit moment is vooral een voltallig bestuur van groot belang; er is een vacature voor een 

voorzitter of penningmeester. Heb je een beetje tijd over, heb je hart voor onze vereniging en wil je 

meepraten, -denken en -beslissen? Meld je dan aan als vrijwilliger en neem zitting in het bestuur! Er zal 

gezamenlijk bekeken worden naar een (her)verdeling van taken. 

 

Het bestuur maakt dan ook graag gebruik van deze nieuwsbrief om alle vrijwilligers heel hartelijk te bedanken 

voor hun bijdrage aan de vereniging het afgelopen seizoen. Een bijzondere pluim gaat uit naar Serena Pap, die 

ongelooflijk veel extra werk heeft verzet om de gymafdeling draaiende te houden. 

 

 
Save the date 

 

18 oktober 1909: oprichting van de gymnastiekclub van Volksweerbaarheid 

18 oktober 2019: GV Hercules bestaat 110 jaar 

Volgend seizoen bestaat onze vereniging dus 110 jaar! Dat gaan we natuurlijk vieren met extra activiteiten, 

waarmee gestart zal worden op de datum van oprichting. Wat er precies gaat gebeuren, blijft nog een 

verrassing. Houd deze datum vrij en houd ook website en social media in de gaten om niets te missen!  
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Club van het Jaar 

 

GV Hercules is een leuke vereniging en dat mogen we met trots zeggen!  

Bij de verkiezing Club van het Jaar is onze vereniging in de provincie met 331 

stemmen op de 6e plaats geëindigd.  

En in de gemeente Zwolle zijn we zelfs de leukste sportvereniging met het hoogste 

percentage stemmen! Bedankt voor het stemmen! 

 

 

 

Data om te noteren 

 
Het nieuwe seizoen start weer in week 36 (2 t/m 8 september).  
Wij wensen iedereen een hele fijne, zonnige en ontspannen vakantie toe! 
 

 

 

ggen manier, zoals bij een  

 

 

 

 

 

 

 

 

g 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! 

Toch niet het antwoord op je vraag gevonden? Stel je vraag aan secretaris@herculeszwolle.nl 

 

 

 

Vragen over de kosten van de lessen, financiële regelingen of het innen van de contributie?  

Stel je vraag via contributie@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) 

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

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

 ledenadmin@herculeszwolle.nl 
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