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Beste leden,

De afgelopen maanden hebben wij met z’n allen een bijzondere periode meegemaakt; een periode
waarin Nederland tot stilstand is gekomen. Kinderen hebben thuis onderwijs gekregen, ouders die
veel thuis werken, geen fysieke sociale contacten en geen sport- en dansles.
De coronacrisis heeft een grote impact gehad op ons dagelijkse leven en ook de komende tijd zal
anders zijn dan wij hadden gehoopt en gedacht. En hoe moeilijk het soms ook is om de richtlijnen van
het RIVM vol te houden, het blijft van het grootste belang dat wij dit doen. Want onze gezondheid
staat voorop!
Het bestuur bekijkt dan ook met grote zorgvuldigheid wat er wel en niet kan met inachtneming van de
landelijke richtlijnen. Gelukkig lijken we langzaamaan beetje bij beetje onze vrijheid weer terug te
krijgen, zodat we het laatste deel van dit seizoen toch nog met de groepen dansend kunnen afsluiten.
Wij zijn blij met onze loyale leden, waardoor we gezamenlijk deze crisis kunnen doorstaan. Samen
zetten we de schouders eronder. Dank jullie wel voor de steun!
Wij wensen alle leden en gezinsleden een fijne zomer toe: geniet en blijf gezond!

Bestuur Hercules Zwolle
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Welkom!
Vanaf 19 maart zijn er twee nieuwe bestuursleden
actief binnen onze vereniging: Pamela van Loon en
Ingrid Tollenaar.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering, die onder
voorbehoud gepland staat op 18 juni a.s., worden zij
met terugwerkende kracht officieel voorgesteld.
Voor de vereniging zijn ze inmiddels al actief binnen
het bestuur om ook in deze tijden de vereniging
voldoende te kunnen blijven besturen.
Wij wensen deze nieuwe bestuursleden veel plezier en succes toe; fijn dat wij op jullie ondersteuning
kunnen rekenen!
Verderop in deze nieuwsbrief stelt Ingrid Tollenaar zich alvast voor.

Bedankt!
Vijf jaar lang heeft Ellen Onderdijk zorg gedragen voor de ledenadministratie van onze vereniging.
Veel vrije tijd en energie heeft zij hierin gestoken, maar ze heeft het altijd met veel plezier gedaan.
Ze heeft het stokje onlangs overgedragen aan Louise Kuiperij.
Ellen, heel hartelijk dank voor je jarenlange inzet voor Hercules!
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Even voorstellen: Ingrid Tollenaar

Hallo, ik ben Ingrid Tollenaar. Ik ben getrouwd en moeder van 2 kinderen.
Mijn dochter danst bij de selectie C13 t/m 16. Zelf dans ik ook al weer een
aantal jaren bij de damesgroep. Hier beleef ik erg veel plezier aan.
Vanaf april ben ik lid bij het bestuur van Hercules. We zijn meteen een rare
tijd in gegaan en er was dus ook genoeg om te regelen. Ik houd mij
momenteel veel bezig met Stadshagen en hoop daar veel leden te zien en
te spreken.
Vriendelijke dansgroet,
Ingrid Tollenaar

Even voorstellen: Louise Kuiperij
Hallo allemaal,
Sinds 19 maart doe ik de ledenadministratie van
Hercules en via deze weg wil ik mij graag even
voorstellen.
Mijn naam is Louise Kuiperij (40). Ik kom uit Huizen
(Noord-Holland), maar ik woon alweer ruim 14 jaar
met veel plezier in Zwolle. Ik ben getrouwd met Arjan
en samen hebben we 2 dochters: Marit (11) en Annika
(9). Beide meiden dansen bij Hercules in de Marshof.
Omdat ik altijd dol ben geweest op dieren, ben ik opgeleid als dierenartsassistente. Helaas bleek ik
enorm allergisch voor dieren te zijn. Daarom werk ik al vele jaren bij de Hollandsche Eenheidsprijzen
Maatschappij Amsterdam.
In mijn vrije tijd mag ik graag lezen, wandelen, bordspelletjes doen en films kijken.
Door nu de ledenadministratie te doen, wil ik mijn steentje bijdragen aan Hercules, die ik in de loop
der jaren als een prettige en gezellige vereniging heb leren kennen.

Data om te noteren
18 juni : Algemene Ledenvergadering (onder voorbehoud)
Zoals iedereen zal begrijpen, gaat de jaarlijkse afsluiting van het seizoen, de Hercules-avond, niet
door. Ook de BBQ aan het einde van het seizoen zal niet doorgaan. We hopen dat er in het nieuwe
seizoen weer mogelijkheden zijn om gezamenlijke activiteiten vanuit de vereniging op te starten.
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Gevraagd
Helaas zijn bijna alle wedstrijden en demo’s dit seizoen niet doorgegaan. Ook hebben veel kinderen
elkaar lange tijd niet gezien. Wat heb jij allemaal gedaan toen er geen danslessen waren?
Hierbij een oproepje aan leden die graag iets willen delen met en/of vertellen aan andere leden.
Heb je een verhaal, foto’s of een leuk filmpje? Heb je zelf een leuke choreo bedacht en wil je die laten
zien aan anderen of heb je heel hard geoefend op de dans van dit seizoen?
Maak je eigen podium en film jouw dans! Teken of schrijf waarom je zo graag bij Hercules danst.
Maak een foto van je mooiste dansoutfit. Alles is van harte welkom!
Je kunt het sturen naar secretariaat@herculeszwolle.nl. We maken bijv. een grote film van
ingestuurde filmpjes of nemen het op in een nieuwsbrief. Vermeld wel even of jouw bijdrage op
social media mag worden gezet.

Wijziging e-mailadres
Vriendelijk verzoek om bij verandering van je e-mailadres dit z.s.m. door te geven aan de
ledenadministratie. Alleen als de juiste contactgegevens bekend zijn, kunnen wij iedereen goed
bereiken en informeren.

Online lessen, challenges en meer
Hoewel er twee maanden geen danslessen zijn gegeven, hebben de dansjuffen niet stilgezeten! Op
Facebook en onze website vind je leuke challenges en online danslessen. Voor als je geen genoeg van
dansen kunt krijgen!
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ggeanier, zoals bij een

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

Verhuisd? Ander e-mailadres? Ander telefoonnummer? Van les wisselen?
Alle wijzigingen graag schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie:
ledenadmin@herculeszwolle.nl

et in de ledenadministratie

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)
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