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Inleveren kopij uiterlijk 2 september 

  
 
 
 

 
Clubhuis / Petanquedrome 
 
Clubhuisbeheerder 
Schoonmaak- & kantinediensten 

Ruysdaelstraat 2 
7556 WT Hengelo 
Marijke Brands 
Helen Kelder 

074-2423262 
clubhuis@hkchengelo.nl 
074-2423262 of 06-52342716 
06-11604209 

Sleuteladres veld Herwert v. Laar en Marjolein Steenberg 074-3490853    Jozef Israelstraat 10 
Clubhuis  
 
Onderhoud 
 

Marijke Brands 
 
Ben Santen 

 
clubhuiscommissie@hkchengelo.nl 
06-40294387 

Bondszaken Saskia Jongsma 
Gerrit Peuscherstraat 171  
7558 BD Hengelo 

074-8500725/06 10964438 
wedstrijdsecretariaat@hkchengelo.nl  
Saskiajongsma@home.nl  

Ledenadministratie Martin Nijhuis 
Past. Brandsmastraat 10 
7481 BP Haaksbergen 

053-5725827 
ledenadmin@hkchengelo.nl 
 

Scheidsrechters-coördinator Linda Mulder: (Vereniging) 06-10371704 
scheidsrechter@hkchengelo.nl 

Wedstrijdsecretariaat Korfbal Saskia Jongsma 
Gerrit Peuscherstraat 171  
7558 BD Hengelo 

0748500725/0610964438 
wedstrijdsecretariaat@hkchengelo.nl 
 

Wedstrijdsecretariaat Boulers Jan Weidgraaf 074-2423633 
janweidgraaf@kpnmail.nl  

Opvang nieuwe leden Marco en Saskia Jongsma 
Gerrit Peuscherstraat 171  
7558 BD Hengelo 

074-8500725/06-10964438 

Kopij inleveren Korfbal Jan Witvoet 
Breemarsweg 550  7555 KH Hengelo 

074-2436490 
redactie@hkchengelo.nl 

Kopij inleveren Boules 
 

Alison Morgan 
Enschedesestraat 105 
7551 EK Hengelo 

074-2594407 
info@alison-morgan.nl 
 

 

HKC Webmaster Peter Fennema webmaster@hkchengelo.nl 

HKC Website  www.hkchengelo.nl 

Contributie: 
65+ geniet 10 % korting 
 

HKC bankrekeningen 
SNS bank:  
IBAN NL89 SNSB 0915 9668 40 
RABO bank 
IBAN NL78 RABO 0106 3848 56 

Kangoeroeklup     
t/m 6 jaar              
t/m 15 jaar            
t/m 18 jaar            
v.a 19 jaar            
niet spelend lid     
jeu de boules       

€   5,00 p/m 
€   7,75 p/m 
€ 13,00 p/m 
€ 15,50 p/m 
€ 21,00 p/m 
€   6,50 p/m 
€   6,25 p/m 

Donateur 
Met clubblad       € 40,00 p/j 
Zonder clubblad € 20,00 p/j 
 

verenigingsjaar 01-07/30-06, 
beëindigen kan per 30-06 

 

 
 
 
VOORZITTER 
Henry Dwars 
Gotenburgstraat 22 
7559 JK Hengelo 
Tel: 074-2780142 
voorzitter@hkchengelo.nl 

 
 
 
PENNINGMEESTER 
Sabine Nieland 
Pasteurstraat 51 
7555 ND Hengelo 
Tel: 074-8526814 
penningmeester@hkchengelo.nl 

 
 
 
SECRETARESSE en postadres 
Chantal Dekrout 
Jacques Urlusstraat 26 
7558 JS Hengelo 
Tel: 074-2567779 
secretaris@hkchengelo.nl 
 

KORFBAL-ZAKEN 
Jolanda van Bruggen 
Tel: 074-2772491 
ktz@hkchengelo.nl 

JEU DE BOULES-ZAKEN 
Peter Fennema a.i. 
Tel: 074-2770543/06-26470231 
jeudeboules@hkchengelo.nl 

 VRIJWILLIGERS-ZAKEN 
Chantal Dekrout a.i. 
Tel: 074-2567779 
vrijwilligers@hkchengelo.nl 

Hengelosche Korfbalclub 
´H.K.C.` 

Méér dan korfbal en jeu de boules alleen!  
Opgericht 4 mei 1913  Koninklijk goedgekeurd op 20 december 1961 
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Beste HKC-er, 
 
Maandelijks (een selectie) van de nieuwsberichten  zoals die vermeldt staan op 
onze website,  actuele mededelingen en verdere informatie vanuit het bestuur. 

 
TANJA KLAASSEN BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTE TIJDENS 
FAMILIEDAG! 
Sinds 1 februari 1973  (dit jaar dus 45 jaar!) is Tanja lid van H.K.C. Als speelster 
van de A1, J1 het  2e  en het 1e  vierde zij als speelster in de jaren 80 de nodige 
kampioenschappen. Vanwege een blessure begin jaren 90, werd zij genoodzaakt te stoppen met 
wedstrijdkorfbal. Zij is daarna op lager niveau gaan korfballen en als teambegeleidster, trainster en coach 
al die jaren actief betrokken op het veld, waar ook de nodige successen werden gevierd. Maar ook buiten 
het veld heeft ze een grote bijdrage geleverd als lid van H.K.C. Al vanaf haar 14e is zij betrokken bij het 
technisch kader als lid van de jeugdcommissie. Meer dan 15 jaar ondersteunt zij  (wedstrijd-
)secretariaat  door de contacten met de bond en de gemeente te onderhouden. Ook in de voorbereidingen 
op het 100-jarig jubileum in 2013 heeft zij een belangrijke rol gespeeld als lid van de  jubileumcommissie 
en mede-organisator van de All-stars wedstrijd en het jubileum toernooi. 
Al jarenlang gaat  Tanja mee als (hoofd-)leidsters van jeugd- en juniorenkampen. Ook zat en zit ze in de 
JJR en ondersteunt zij Jolanda Fennema met het verstrekken van de HKC-kleding. Mede-organiseren van 
de kangoeroedag, training geven op basisscholen,  helpen bij de rommelmarkt, het schminken van zwarte 
pieten, het fluiten van wedstrijden en het doen van kantinediensten, ook daar draait ze haar hand niet voor 
om  en haalt ze haar voldoening uit, Een lid waar je als vereniging trost op moet, mag en kan zijn! 
Het bestuur van HKC heeft dan ook het bijzondere besluit genomen om Tanja tijdens de familiedag,  te 
midden van vele H.K.C-ers voor ze het allemaal voor doet, te benoemen tot “Lid van Verdienste’! Tanja, 
van harte gefeliciteerd. 
Harold, Thomas, Marc en Sander jullie bedankt voor de gelegenheid die jullie Tanja geven om dit allemaal 
te doen. Corrie en Arnold, jullie kunnen trots zijn op jullie fantastische dochter, als mens en als lid van 
H.K.C. 
 
 
NIEUWE TRAINER/COACH HKC 2 

Met ingang van komend seizoen is Martijn Cristen de trainer/coach van HKC 2. Wij denken in Martijn een 
ambitieuze trainer te hebben gevonden om met HKC 2 op het veld (reserve 3e klasse) en in de zaal 
(reserve 2e klasse) de strijd aan te gaan. Martijn Cristen korfbalt al sinds zijn kindertijd en is vanaf zijn 14e 
jaar al coach, onder meer bij de clubs in Enschede en Amicitia uit Vriezenveen. Op dit moment coach hij 
D1 en speelt hij in het 2e van EKC NääS. Naast zijn ervaring binnen de korfbal wereld, heeft hij de 
opleiding sport en bewegen afgerond aan het ROC van Twente. Naast korfbal geeft hij ook training bij 
Crossfit Twente en de studenten roeivereniging uit Enschede  Euros. Hij  maakt voor verschillende Crossfit 
atleten uit Nederland trainingsthema’s en begeleidt een aantal atleten uit diverse sportdisciplines tijdens 
PT uren. Op de momenten dat hij niet aan het werk en coachen is, is hij aan het mountainbiken en reisjes 
maken. Naast alle bovenstaande activiteiten traint hij zelf ook bij Crossfit Twente. 
Wij wensen Martijn veel succes bij HKC! 

TOT SLOT 

Als laatste wil ik jullie graag aanmoedigen om berichten, nieuwsfeitjes, mededelingen zoveel mogelijk door 

te geven aan webmaster@hkchengelo.nl zodat dit op de website www.hkchengelo.nl geplaatst kan 

worden! 

 
Namens het bestuur 
Henry Dwars 
voorzitter@hkchengelo.nl 

mailto:webmaster@hkchengelo.nl
http://www.hkchengelo.nl/
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HKC-BESTUUR NA DE NODIGE WIJZIGINGEN WEER BIJNA COMPLEET 
 

Afgelopen weken hebben zich binnen het bestuur de nodige wijzigingen voor gedaan. Leonie Zeckendorf 
(secretariaat) en Helen Kelder (Korfbal) hebben zich bereid gevonden om per direct toe te treden tot het 
bestuur. Peter Fennema heeft in onderling overleg zijn taken als bestuurslid exploitatie per direct 
neergelegd. Leonie en Helen heel veel succes. Peter bedankt voor je inzet. Tijdens de ALV in september 
worden deze wijzigingen voorgelegd aan de leden ter goedkeuring. Wat betekenen deze wijzigingen? 

Chantal Dekrout heeft vorig jaar aangegeven haar functie als bestuurslid ‘Secretariaat’ neer te leggen. Tot 
het moment dat er een opvolger/ster gevonden is het zij de taken behorend bij het secretariaat op haar 
genomen. In Leonie Zeckendorf (moeder van Myrthe Olthof en partner van Roy Olthof) is er een 
opvolgster gevonden. Tot aan de ALV zal Chantal Leonie ondersteunen en zaken overdragen. Jolanda 
van Bruggen blijft vooralsnog ondersteunend aan het secretariaat in de vorm van opstellen notulen en 
jaarverslag. Chantal enorm bedankt voor jouw bijdrage en Leonie heeft veel succes in je nieuwe functie. 
Helen Kelder heeft zich bereid gevonden het korfbal-technische beleid verder vorm te gaan geven. Dit 
betekent dat zij per direct in het bestuur zitting zal nemen. Nadat vorig jaar Jolanda van Bruggen haar 
functie als bestuurslid ‘Korfbal’ heeft neergelegd mogen wij gelukkig zijn dat Helen deze taak op haar 
neemt.  Helen zit vol met ideeën en gedachten om invulling te geven aan het technisch beleid. Iets wat 
door het ontbreken van het bestuurslid ‘korfbal’ nodig is. De huidige taken die Helen nu uitvoert rond het 
clubhuis zal zij niet meer gaan doen. Hiervoor wordt gezocht naar vervanging/oplossing. Daarnaast is in 
onderling overleg met Peter Fennema besloten dat hij zijn taken als bestuurslid exploitatie per direct 
neerlegt. Peter blijft tot er opvolging is gevonden, ondersteunend aan het bestuur en is en blijft 
beschikbaar voor allerlei hand- en spandiensten. Uiteraard ook als beheerder van de website. Inmiddels 
hebben wij in de persoon van heeft Mark Heijt een opvolger van Peter Fennema gevonden. Mark wordt 
per direct toegevoegd aan het bestuur, verantwoordelijk voor ‘Exploitatie’. Mark,  van harte welkom en 
heel veel succes. Daarnaast hebben Ruud Marbus en Jan Weidgraaf  aangegeven om, bij toer beurt, aan 
de bestuurstafel te gaan zitten om het reilen en zeilen van de Jeu de Boulers af te stemmen. Jan en Ruud 
hebben geen formele zitting in het bestuur, echter hebben wij in deze vorm hier een goede oplossing voor 
gevonden.  Jan en Ruud bedankt voor de medewerking! 

De bestuurstafel is weer goed gevuld, Daar mogen wij zeer content mee zijn. Iedereen heel veel succes! 
 
 Henry Dwars 
voorzitter@hkchengelo.nl 
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Wie : Taak: 

Linda Mulder Scheidrechters zaken 

Peter Toren   Aanspreekpunt selectie 

Rob Rotting  Aanspreekpunt selectie 

Yvette Berendsen Aanspreekpunt rest selectie 

Saskia Jongsma Wedstrijdsecretariaat 

Seniorencommissie@hkchengelo.nl 
 

 
 

 

 
JTC  (voor wedstrijd gerelateerde zaken) JC (voor niet wedstrijd gerelateerde zaken) 

 

Tanja Klaassen     A jeugd    
Anita Bakker     B en C jeugd     
Marco  Jongsma    D, E en F jeugd    
Michelle Maathuis en Myrthe Olthof  F-jeugd en Kangoeroes   
Saskia Jongsma    Wedstrijdsecretariaat 
Jeugdcommissie@hkchengelo.nl 
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JUNI 2018                                                                     www.hkchengelo.nl 
 

De HKCer verschijnt op de eerste maandag van de maand. Kopij s.v.p. uiterlijk een week voor 
publicatiedatum naar Alison Morgan. 
JdB speel- en oefendagen op het HKC Sportterrein: zondag: 10.30-12.00 uur,  dinsdag:13.30-15 .00 uur,  
donderdag: 19.00-20.30 uur. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
Geen Kopie ontvangen 

http://www.hkchengelo.nl/

