Informatiebulletin voor leden
van HHZD, BC Hoogerheyne, Hevo volleybal en Sc Hevo.
(1 februari 2018)

Beste sportvrienden,
In aansluiting op de vorige informatiebulletins over de verzelfstandiging van Hoogerheyne willen we
je bij deze weer informeren over de stand van zaken.
Eerst een formeel feit: eind december 2017 is Hoogerheyne overgegaan van de gemeente naar de
Stichting Sportbelangen Heino (SSH). Daarmee is het beheer en exploitatie weer in Heinose handen,
waarbij de juridische en financiële verantwoordelijkheid bij de SSH ligt. Qua inhoudelijk beleid
wordt waar mogelijk afgestemd met de gebruikers (sportclubs en scholen).
Twee beheerders
Belangrijk voor de clubs en jullie als sporters is het volgende:
Sinds 1 januari jl. zijn twee beheerders aangesteld: Gé Smeenk en Jolanda de Weerd. Voor velen
onder jullie zijn dit geen onbekenden. Zowel Gé als Jolanda zijn al vele jaren betrokken bij de sport
en de sporthal.
Wij zijn uiteraard blij met hun aanstelling en inzet, maar belangrijker: met Gé en Jolanda heeft
Hoogerheyne weer een écht aanspreekpunt voor zowel sporters als andere gebruikers. Onze
uitnodiging aan eenieder is: heb je vragen, tips, klachten of wat dan ook: neem contact op met Gé
of Jolanda.

Jolanda de Weerd

Gé Smeenk

Gé en Jolanda streven ernaar dat, als de hal of spelzaal geopend is, er altijd één van hen
bereikbaar of aanwezig is. De komende tijd gaan Gé en Jolanda mensen benaderen die wellicht ook
belangstelling hebben om hen hierbij één of enkele keren per week te helpen.
Bereikbaarheid en contact
Voor de sporthal is inmiddels een eigen website actief: www.hoogerheyne.nl. Daar tref je de
basisinformatie die we de komende tijd telkens zullen aanvullen.
Het nieuwe telefoonnummer is: 0572-700266.
Wil je een vraag stellen via de mail dan kan dat via beheerder@hoogerheyne.nl
Reserveringen
Inmiddels is via de website www.hoogerheyne.nl een online reserveringssysteem ingericht. Je kunt
daarin eenvoudig zien op welke moment de beoogde ruimte vrij is, en je kunt er een ruimte
aanvragen. De reservering wordt overigens pas definitief na bevestiging door de beheerder.

