
Zaterdag 18 september start de Grote Clubactie weer.
Alle leden krijgen een envelop met loten mee om te
verkopen. Van elk lot à €3,- gaat er maar liefst €2,40
naar de club. Dat is natuurlijk super.

Nieuw dit jaar is dat elk lid zijn eigen verkooppagina
heeft. Mocht je de papieren loten verkocht hebben,
dan kun je ook je persoonlijke QR code laten scannen.  
Via de QR code en inlogcode kom je op je eigen
verkooppagina, check je online jouw lotenmeter en
kun je badges verdienen. 
De QR code is ook te delen via social media waardoor
je bereik veel groter is.

Meer informatie is te vinden in de brief die bij de loten
in de envelop zit.

Verkoop jij dit jaar de meeste loten?

Met de QR code hiernaast kun je 
ook loten verkopen. Je komt dan op 
de algemene verkooppagina van 
Hercules.
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GROTE CLUBACTIE
Halverwege augustus zijn we weer begonnen met
een nieuw sportseizoen voor Hercules. Na de
vakantie heeft iedereen er weer zin in en we hopen
dat we weer een 'normaal' seizoen kunnen draaien.

Er staan allemaal activiteiten op de agenda dit jaar
en in deze nieuwsbrief zullen we een aantal
toelichten.

NIEUW SEIZOEN

Wat was het fijn om in augustus voor het eerst sinds
een jaar weer een fysieke vergadering te hebben
met elkaar. Renate en Hennie zijn tijdens de corona
periode toegetreden tot het bestuur, maar hadden
elkaar nog niet in levende lijve ontmoet. Dit
vergadert toch fijner dan via een scherm.

Maandelijks zitten we bij elkaar en bespreken we de
stand van zaken, de jaarplanning en zijn we bezig
met het organiseren van acties, wedstrijden en de
grote uitvoering in februari 2022.

TRAINERS
Aan het einde van het seizoen hebben we afscheid
genomen van meester Hotse en juf Nynke. Juf Nynke
is in februari gestopt met het geven van gym in
Akkrum en meester Hotse is in juli gestopt met het
geven van freerunnen in Aldeboarn.
Beide trainers werden nog even in het zonnetje gezet
en bedankt voor hun inzet voor Hercules.

OPEN LESSEN
In de week van 20-25 september zijn er open lessen. 
 Iedereen die kennis wil maken met sporten bij
Hercules is van harte welkom om 2 gratis proeflessen
te volgen. 

Dus neem je vriendje, vriendinnetje, buurman of
buurvrouw gerust mee en laat ze ervaren hoe leuk en
gezellig sporten is.



Zoals elke vereniging is het ook voor Hercules
belangrijk om financieel gezond te zijn en te blijven.
Gelukkig zijn we dat ook, maar dit kunnen we niet
zonder extra inkomsten in kas. 

Door alle coronaperikelen is het actief op zoek gaan
naar sponsoren op een laag pitje komen te staan. In
dit seizoen willen we aan de slag gaan met het
sponsorbeleid en meer vaste sponsors aan Hercules
binden.

Heeft je vader, moeder of familielid een bedrijf dat
Hercules financieel wil ondersteunen, dan kun je
contact opnemen met Kees, via penningmeester@gv-
hercules.com. Lijkt het je leuk om deel te nemen aan
de sponsorcommissie? Wees welkom!

De acties die dit seizoen gehouden gaan worden
hebben tot doel om de clubkas aan te vullen, zodat
we de lidmaatschapskosten laag kunnen houden. Dit
vinden we erg belangrijk, omdat we vinden dat
iedereen moet kunnen sporten.

FINANCIEEL GYMFIT/WINTERGYM
Hercules biedt in Aldeboarn en Akkrum gymfit /
wintergym aan aan senioren. Op donderdagavond
van 19.15 - 20.15 in Akkrum en in Aldeboarn start de
wintergym op woensdagavond 6 oktober weer van
18.30 - 19.30.

Dat meer bewegen goed is weten we allemaal wel.
Maar wist je ook dat bewegen bij de G.V. Hercules
ontzettend gezellig is? Geen saaie apparaten en
wisselende deelnemers maar een vaste groep
bekenden, waar u erg veel plezier mee hebt terwijl
de leidster ervoor zorgt dat je verantwoord blijft
bewegen.  

Beide groepen zijn op zoek naar nieuwe leden. Weet
jij iemand voor wie dit wat zou kunnen zijn? 

UITVOERING 2022
Schrijf het vast op de kalender; zaterdag 12 februari
2022 is de uitvoering van Hercules gepland. 
Het beloofd weer een mooie avond te worden en de
trainers zijn al druk aan het nadenken om er een
mooi programma van te maken met jullie.

Voor de zomer hebben we een leuk thema bedacht,
maar wat dat zal zijn, dat houden we nog even
geheim.

Voor en tijdens de uitvoering kunnen we wel wat
hulp gebruiken, denk aan materiaalmensen voor-
tijdens- en na de uitvoering, vrijwilligers voor de
begeleiding van de jongste kinderen, gastvrouwen/
heren, en nog veel meer.
Lijkt het je leuk om je steentje bij te dragen, dan
horen we dat graag via gvherculesmail@gmail.com

TOT SLOT.. .

Turnsters op de nieuwe brug ongelijk die we konden
aanschaffen met een bijdrage uit het Rabo
Coöperatiefonds.

BRUG ONGELIJK

... wensen we iedereen veel sportieve momenten toe 
dit seizoen!

Hennie, Kees, Marijke, Marloes en Renate

HIPHOP ATELIER
Ateliers Majeur organiseert een hiphopatelier in
Aldeboarn, verzorgd door onze danstrainer Kyara. Op
21 & 28 september, 5 & 12 oktober kun je 4 gratis
lessen volgen van 14.30 - 15.30 uur. Locatie: gymzaal
de Boarne. Opgave via deze link.
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