
Vanaf september hebben
alle leden een envelop ge-
kregen met daarin loten voor
de grote clubactie. Dit jaar 
was er de mogelijkheid om 
na het verkopen van de 
papieren loten, ook loten digitaal te verkopen.

Hier is goed gebruik van gemaakt, want er zijn iets
meer dan 80 loten digitaal verkocht. We zijn erg blij
met de eindstand van de actie.

Langs deze weg willen we Isa van der Meer nog even
extra in het zonnetje zetten. Zij heeft met veel
enthousiasme meer dan 50 loten verkocht. 
Wat een topper!
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SPRINGWEDSTRIJD
Na twee jaar geen officiële wedstrijden te hebben
geturnd, was het op 30 oktober eindelijk weer zo ver.
Er werd meegedaan aan de  plaatsingswedstijden
toestelturnen van Turn on Tour. De meiden hebben
goed gepresteerd en mochten naar de Friese
Kampioenschappen op 20 november.

Tijdens de Friese finale mocht er helaas geen publiek
aanwezig zijn, maar zeer gemotiveerd gingen de
turnsters van start. 
Bij de junioren deden Moniek, Senna en Janna mee
op niveau 5. Marijke, Marijn, Freya en Femke deden
op het zelfde niveau mee maar dan bij de senioren.

Marijn en Femke eindigden op de 3e en 2e plaats en
hebben zich geplaatst voor de drie noordelijke finale.
Freya eindigde op de 4e plek en Marijke op de 5e.

Janna werd bij de junioren Fries kampioen en
plaatste zich ook voor de noordelijke finale net zoals
Senna, zij werd 2e. Moniek eindigde op de 5e plek.

TOESTELWEDSTRIJD

GROTE 
CLUBACTIE

Zaterdag 6 november was het de beurt aan de
springploeg op D-niveau. In Nieuwehorne hebben ze
zich geplaatst voor de Friese Kampioenschappen met
twee 1e plaatsen en één 3e plaats. 

Tijdens de FK, een week later, presteerde de groep zo
goed, dat ze op plankoline kast en trampoline valmat
Fries Kampioen zijn geworden. Op de lange mat werd
het resultaat van de plaatsingswedstrijd verbeterd en
werden ze 2e van Friesland.



TOT SLOT.. .
... wensen we iedereen fijne 
feestdagen en een sportief 
2022 toe!

Hennie, Kees, Marijke, 
Marloes en Renate

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.
Momenteel zijn we druk aan de slag met het
sponsorbeleid en zijn de eerste sponsorverzoeken de
deur uit om meer vaste sponsors aan Hercules
binden.

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

UITVOERING 2022
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om de
uitvoering van 12 februari 2022 te verplaatsen naar
een andere datum in 2023. 
We hadden er allemaal heel veel zin in en jullie
waren al druk aan het oefenen, maar door alle
onzekerheden rondom de Covid-19 pandemie,
hebben we geen garantie dat het door kan gaan.

We gaan nu met de leiding en activiteitencommissie
een andere invulling bedenken voor de 2e helft van
het seizoen. Zodra hier meer over bekend is, delen
we dat natuurlijk met jullie.

KERSTVAKANTIE
Van 27 december tot en met 7 januari 2022 zijn er
geen lessen i.v.m. de kerstvakantie.
Vanaf maandag 8 januari starten de lessen weer.

TURNCLINIC 
N.a.v. een vraag van een oud turnster of het mogelijk
was om weer eens te turnen, heeft Hercules in het
najaar 3 clinics georganiseerd

Aan deze avonden deden 10 oud-turnsters mee. Voor
sommigen was het 5 jaar geleden,  maar er was ook
iemand bij die al meer dan 20 jaar niet had geturnd.
Maar het was als vanouds; koprollen en pirouettes op
de balk, borstwaardsom, kiep en buikdraai op de brug
en salto's springen op de trampoline.

Deze clinic is zeker voor herhaling vatbaar in het
voorjaar. Doe jij dan ook mee?

Bij elke turnwedstrijd moet Hercules per 9 turnsters 1
jurylid aanleveren anders mag de club niet meedoen.
Gelukkig hebben we 8 juryleden die verdeeld over het
jaar een wedstrijd jureren. Doordat de oefenstof elk
Olympisch jaar wordt aangepast, zijn ze nu druk bezig
om hun licentie te verlengen voor 2022.

Wat zijn we blij dat deze juryleden dit vrijwillig voor de
vereniging willen doen. Zonder hen kunnen de
turnsters geen wedstrijden turnen.

Mocht het je ook leuk lijken om jurylid te worden, dan
ben je van harte welkom. Voor meer informatie over
de jurycursus klop je aan bij het bestuur.

JURYLEDEN
In oktober kon er door leden van de Rabobank
gestemd worden op gymnastiekvereniging Hercules.
Eind oktober hebben we een cheque met een mooi
bedrag voor Hercules op kunnen halen.

Alle stemmers bedankt!

RABO CLUBSUPPORT


