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Algemene Verordening Gegevens Verwerking (AVG) is ingevoerd
Alle organisaties die persoonsgegevens gebruiken dienen zich per 25-5-2018
te houden aan de regels van de AVG. SEH gebruikt ook persoonsgegevens (bijvoorbeeld de leden administratie) en valt daarom ook onder deze Verordening.
De AVG heeft als doel dat organisaties alleen die gegevens bijhoudt die nodig zijn
en daar zorgvuldig mee omgaan. Zo mogen de gegevens zonder je toestemming
niet gebruikt worden voor iets anders dan ze in eerste instantie zijn bedoeld.
Verder heeft degene van wie de gegevens vastliggen inzage en correctierecht.

Een heuse interland. De
voetbalmeiden van SEH in
Heerde spelen deze week in
Zweden tegen hun Zweedse
leeftijdsgenoten een echte
internationale wedstrijd.
De vijftien van MO15 hebben de voetbalreis zelf bij
elkaar gespaard.

Afgelopen periode is het dagelijks bestuur druk doende geweest om het woud
aan regels te vertalen naar de situatie bij SEH en vastgelegd is in een privacybeleid. Het resultaat daarvan is te vinden op de website.

,,Het begon met veel fantasie, daarna werd het
een droom, weer later een
ideeen nu is het een serieus plan geworden.Een
voetbalreis naar Zweden’’,
lacht trainer Martin Borreman van de SEH-meiden.
Borreman heeft met zijn
gezin een aantal jaren in
Zweden gewoond. Zijn
dochter Miriam maakt deel
uit van het enthousiaste
meidenteam. ,,Tijdens de
trainingen hebben we het
er veel over gehad. Regelmatig hebben we erover
gefantaseerd. Wat zou het
niet fantastisch zijn als we
naar Zweden zouden kunnen gaan. Zweden het land
waar vrouwenvoetbal al
jaren een hoog niveau heeft
en dezelfde aandacht krijgt
als mannenvoetbal.’’

Invoering Spelersconvenant komend seizoen
Zoals iedereen weet is voetbal een teamsport. Een team kan alleen functio
neren als de leden zich ook teamlid voelen. Tot voor kort was dat vanzelfsprekend. Maar dat blijkt niet meer voor iedereen zo te zijn
Als je lid bent van een team betekent dat, dat je verplichtingen hebt aan je
teamleden. Je voldoet aan de regels van het team, anders plaats je jezelf buiten
het team.
Concreet: onlangs is er een senioren team teruggetrokken uit de competitie en
zijn er teams van ons niet komen opdagen omdat er niet genoeg spelers waren.
Blijkbaar zijn er spelers die zich geen teamlid voelen en alleen komen als hen
dat zelf uit komt. Dat betekent dat ze hun team in de steek laten en de leiders
voor soms onoverkomelijke problemen plaatsen. Gevolg: frustratie bij spelers
en leiders als gevolg van een plotseling tekort aan spelers.
Reden waarom komend seizoen gewerkt wordt met een zogenaamd spelers
convenant. Van elke speler wordt gevraagd te onderschrijven dat hij lid is van
het team en dat daaruit bepaalde verplichtingen voortvloeien. Wil/kan een
speler dat niet dan kan hij geen lid zijn van het team en is hij/zij veroordeeld
tot een rol in de marge, namelijk alleen meedoen als er een tekort is. Kern
is dat je er altijd bent op speeldagen (behoudens overmacht) en in uitzonde
ringsgevallen alleen kunt afzeggen na overleg met de leider. Dus geen vrijblijvendheid meer!

Lees hier meer.
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Meisjes O15 naar Zweden
In de meivakantie hebben de meisjes op initiatief van Martin
Borreman een trip naar Zweden gemaakt. Dankzij verschillende
sponsoren en eigen acties is het een bijzonder succesvolle reis geworden. Elders in de nieuwsbrief een verslag van de meiden zelf.
Een geweldig initiatief.
Gebruik parkeerplaatsen
Sinds begin dit jaar beschikt onze club over een vernieuwde entree. Het ziet er allemaal geweldig uit. Parkeerplaatsen voor auto's
en fietsen in overvloed. Maar....... ondanks dat er meer dan voldoende ruimte is voor fietsen en bromfietsen komt het regelmatig
voor dat de fietsenstalling vrijwel niet meer toegankelijk is, omdat
velen de fietsen in de nauwe toegang zetten zodat niemand er meer
langs kan. Graag er even opletten in het vervolg. Ook geen fietsen
en bromfietsen meer plaatsen buiten de fietsenstalling!
Sponsoracties
Afgelopen mei mochten we als club weer een paar leuke bedragen
bijschrijven voor de clubkas. De clubfundactie die in samen
werking met de hoofdsponsor PLUS Van den Hoven werd gehouden werd een groot succes. Dankzij de inzet van velen leverde
de actie meer dan 2300 euro op. En ook de Rabobank Clubkasactie
leverde dit jaar bijna 700 euro op. Alle leden bedankt voor jullie
inzet en bijdrage!
EHBO
De afgelopen maanden is er keihard gewerkt om het komend
seizoen EHBO-ers langs de lijn te hebben. Een aantal voorvallen
het afgelopen seizoen heeft de noodzaak daarvan nog eens duide
lijk gemaakt. Fysieke aanpassingen aan het sportpark zijn inmiddels gerealiseerd, zodat de hulpverlening makkelijk toegang heeft
op het sportpark. Nu is ook de bemensing geregeld. Een commissie bestaande uit Miranda Tellegen, Hedwig Remmé, Gerda Wensink en Gert Toorn hebben een beleidsplan opgezet, dat komend
seizoen in werking zal treden. Fantastisch!
Tenslotte
Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een welverdiende
vakantie. We zien elkaar na de vakantie weer en hopen op een
geweldig voetbalseizoen!

Sponsorcommissie volop bezig!
De sponsorcommissie van SEH heeft
de afgelopen periode weer verschillende nieuwe contracten kunnen ondertekenen. Zo gaat Dick & Co verder als
sponsor voor de dames. Andere bedrijven die hun naam aan SEH hebben
bevestigd zijn:
Kole Makelaars, Bloembinderij
Klaproos, Fietsenzaak Gapers landen
Hattem-Roel Veltkamp. Ook zijn alle
aflopende contracten met de sponsoren
verlengd.
Tevens is er een nieuwe samenwerking
aangegaan met Teamwear.nl en Craft.
SEH is nu de eerste amateurvereniging
met een contract bij deze laatst genoemde leverancier. Elders in deze
nieuwsbrief is hier meer over te lezen.
Teamwear.nl is een lokaal bedrijf voor
verenigingen, bedrijven, instellingen en
particulieren.
De sponsorcommissie heeft nu ook een
nieuwe voorzitter en vice-voorzitter.
Rijk Potkamp en Herman Zwerver zullen deze taken op zich nemen.
Tot slot rest ons nog te zeggen dat de
sponsorcommissie alweer druk bezig is
met het programma voor het komende
seizoen. Zo wordt er in september een
sponsoravond georganiseerd. Hoe, wat
en waar wordt later nog gecommuniceerd.
De sponsorcommissie.

SEH komende 5 jaar in CRAFT

De komende vijf jaar zullen de teams van SEH gaan spelen in kleding van het merk Craft. Daarmee is SEH de eerste amateurclub in
Nederland die gekozen heeft voor het merk CRAFT. CRAFT is in
de regio vooral bekend vanwege het feit dat ook PEC Zwolle in de
kleding van dit merk speelt. SEH sloot afgelopen donderdag een
vijfjarig contract af met Teamwear.nl, het bedrijf van Wendy van
de Put, dat de kleding van Craft gaat leveren. Het contract werd
ondertekend door Pascal Frederiks namens Craft, Wendy van de
Put namens Teamwear.nl en Barend de Ruiter, voorzitter van SEH.
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Jeugdbestuur

Van de supporters vereniging

Het seizoen '17-'18 loopt op z'n eind. De laatste toernooien worden
nog gespeeld. Tijd om de balans op te maken. Direct na de winterstop werd duidelijk dat JO19-2 alsnog kampioen is geworden. Hulde!!! Daar bleef het niet bij. JO13-2, JO11-2 en JO11-6 sloten de
tweede competitiehelft met succes af. Zij werden kampioen. Een
fantastische prestatie waar we als vereniging heel trots op zijn. De
eerste twee teams zijn gehuldigd in de rust van de laatste
thuiswedstrijd van het eerste. Voor JO11-6 zoeken we nog een
geschikt moment aan het begin van het nieuwe seizoen. Zij werden
op de valreep nog kampioen. Via de app "wijzijnSEH" blijven we
op de hoogte van de prestaties bij de diverse toernooien en ook
daar laat onze jeugd ons niet in de steek. Verschillende prijzen
werden in de wacht gesleept.
Richard Tijssen verlaat het jeugdbestuur. Jammer! We zijn Richard
dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en we wensen
hem veel geluk in z'n nieuwe functie als vader. Ik hoop u aan het
begin van het nieuwe seizoen te kunnen vertellen wie de plaats van
Richard in het jeugdbestuur inneemt.

Zo net voor de vakantie is er niet veel
nieuws te melden, maar ook nu willen
wij niet ontbreken op de site.
Natuurlijk kunnen er nog steeds
mensen voor slechts 8 euro lid worden
van de supporters vereniging. Het geld
wordt gespaard voor de v.v. S.E.H. om
grote projecten te realiseren.

Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen al weer volop aan de gang. Voor nu is het vooral van
belang de bezetting van alle teams rond te krijgen. De VTC heeft
inmiddels de indelingen rond. Elk jaar weer een grote klus. Dit
jaar echter nog moeilijker dan andere jaren mede door het grote
verloop in de oudere jeugdelftallen. Een ontwikkeling die ons
uiteraard zorgen baart en waar we binnen bestuur en jeugdbestuur ons hoofd zeker over zullen buigen. Voor een deel ligt
dit buiten onze macht omdat jongeren kiezen voor studie of een
baan, maar we zien ook steeds meer jongeren vertrekken naar
andere verenigingen. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.
Een woord van dank aan de voetbaltechnische commissie en in het
bijzonder aan Gerrit van Leeuwen die de enorme klus toch hebben
weten te klaren. Ook de bezetting voor wat betreft de trainers is
nagenoeg rond. Blijft over de bezetting voor wat betreft de leiders.
Op een enkel team na is dit op het moment van schrijven ook zo
goed als rond en hopen we voor de resterende teams op korte termijn nog een oplossing te vinden zodat we na de zomer weer met
z'n allen kunnen starten.

Op bestuurlijk gebied moet ik melden
dat Otto Teule ons als penningmeester
gaat verlaten en penningmeester geworden is in het hoofdbestuur. Binnen
de supporters vereniging worden de
bestuurlijke taken herzien en is Alwin
de Vos toegetreden tot het bestuur.
Het zou mooi zijn wanneer ook niet
veteranen tot het bestuur konden toetreden (misschien een vrouw?).
Tenslotte moet vermeld worden dat
wij volgend competitiejaar een rommelmarkt gaan organiseren. Bewaar
nog even uw spullen. Binnenkort
komen er wederom inlever data beschikbaar. We zoeken o.a. oude spullen, boek, kleine apparaten, speelgoed,
verzamel artikelen, etc. Geen grote
meubels,
autobanden of id.
Rest mij iedereen een fijne en
sportieve vakantie toe te wensen en
u allen te kunnen begroeten na de
zomerstop.
Harry Zwarthof
voorzitter

Rest mij u en jullie allen een fijne vakantie toe te wensen en ik
hoop jullie na de zomer weer op de velden aan te treffen.
namens het jeugdbestuur
Harro Visser
voorzitter en secretaris
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