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Nog de groeten van mijn zus Roos 

Als je wat ouder wordt, dan heb je een steeds grotere periode die je kunt 

overdenken. 

Wat mij daarbij opviel: ik ben in een gelukkige tijd geboren. In 1947 als 

12e kind van een goed katholiek arbeidersgezin uit Valkenswaard. 

Opgegroeid in eenvoud, in een veel te klein huis waar het altijd super 

gezellig was en iedereen welkom. 

De 2e wereldoorlog was voorbij en ik maakte deel uit van de wederopbouw 

met al zijn grillen en grollen. Ambachtsschool, militaire dienst, werken in 

de fabriek en ’s avonds studeren om vooruit te komen.  

Trouwen, kinderen krijgen, werken en daarvoor verhuizen naar alle delen 

van Nederland. Want werk ging altijd voor. Werk wat het uiterste van mij 

vergde, met een onbalans tussen werk en privé. 

Vele uitdagingen aangegaan. Mezelf over- en onderschat. Mezelf tegen 

gekomen met succes en verlies. En - zoals velen bij Hart in Actie – een 

hartoperatie. Zes omleidingen om een nieuwe fysieke start te kunnen 

maken.  

Een soort tweede wederopbouw maar dan met andere prioriteiten. Alles in 

een betere balans. Een soort herkansing waarin Hart in Actie een 

belangrijke plaats is gaan innemen.  

Wilma de Klein en Ben Wijnen vroegen mij in het voorjaar van 2017 in het 

bestuur te komen. Ik zei: “ja”. Inmiddels verrijkt met fijne en waardevolle 

ervaringen, kijk ik terug. Ik stel vast dat het één van de goede 

beslissingen in mijn leven is geweest.  

Zondagmiddag 8 mei manifesteerde zich dat in een fantastisch jubileum 

feest. Een feest waar schijnbaar iedereen naar verlangde… Eindelijk het 

jubileumfeest!! De blije gezichten, het gezellige buurten, lekker samen 

eten en drinken. Het staat als een monument in mijn geheugen gegrift.  

Oh. Nog de groeten van mijn zus Roos 

Guus Fonteijn, voorzitter  
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Er werd in twee pools gespeeld en in pool 1 moest voor de grote finale 
nog eerst een semi-finale worden gespeeld tussen de ploeg van Johan 
Verheijen met Antje en Raf. En de ploeg van Guus Fonteijn met zijn 
kleinzoon Julian en Leo Peters. 
 
Het werd een mooie fanatieke strijd waarbij de oudjes duidelijk sporen 
van vermoeidheid begonnen te vertonen. 
 
Nog voor de semi-finale begon, werd door de docent van het ROC 
medegedeeld dat Nick voor zijn project was geslaagd!!   
 
Het team van Guus speelde daarna de finale tegen het team van 
Wilhelmien Siroen, met haar zoon Teun en haar oppaskindje Niene. De 
finale ging aanvankelijk op en neer maar uiteindelijk gewonnen door het 
team van Guus. Tijdens de prijsuitreiking ontving Julian uit handen van 
Nick Spanjers onder uitbundig applaus van de sporters en het aanwezige 
publiek een mooie herdenkingsprijs. Na afloop werd in het café van de Wis 
nog lang gebuurt over het mooie toernooi dat echt een herhaling verdient!  

Wandelvoetbal toernooi in Langenboom groot succes 

 
Op zondagmiddag 3 april vond in de Wis in Langenboom het eerste 
onderlinge wandelvoetbal toernooi plaats. Het toernooi werd door onze 
sportleider Nick Spanjers georganiseerd. Het was tevens een 
praktijkexamen opdracht van zijn sportopleiding aan het ROC in 
Nijmegen. 
 
Zo rond 12:30 uur arriveerden de eerste voetballers. Iedere voetballer 
was gevraagd een team van minimaal 3 personen samen te stellen uit 
familieleden en bekenden. Dat was uitstekend gelukt want er waren 
7 ploegen die met elkaar een mooie strijd aan gingen. Het mooie was dat 
de ploegen goed gemixt waren. Jong, oud, vrouw, man. En zo werd 
duidelijk dat wandelvoetbal een sport is die door iedereen kan worden 
beoefend.  
 

 

8.



9.

 

 

Kennismaken met Nick Spanjers 

 

Mijn naam is Nick Spanjers.  Ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Escharen. Ik 

studeer sport en bewegingsagogie. Dit is een opleiding voor het herstel 

van specifieke doelgroepen. Verder geef ik nu ook sportles wandelvoetbal 

bij Hart in Actie. Zelf voetbal ik bij EGS 20 in het 13e. Dit is ook in 

Escharen. 

 

 

Voor mijn opleiding heb ik op zondag 3 april 2022 een wandelvoetbal 

toernooi georganiseerd bij Hart in Actie. Er waren veel deelnemers en 

supporters die ons vanaf de tribune aanmoedigden. Iedereen was heel 

enthousiast.  

 

 
 



 

The Florist

Brandsestraat 8

5451 NW Mill

T: 0485 - 45 14 47
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I: www.theflorist.nl
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Info & Route 

Kasteel Tongelaar 
Tongelaar 12 - 16 

5451 HS, Mill (bij Nijmegen) 
06 - 46 07 00 01 
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Uitnodiging Ledenvergadering 
7 juli 2022 
Aan de leden van Sportvereniging Hart in Actie

Hierbij nodigt het bestuur van Sportvereniging Hart in Actie u allen uit tot het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 7 juli 2022, in de 
Wester in Mill.  Aanvang om 19:30 uur.

Ook partners van onze leden zijn vanzelfsprekend van harte welkom op deze 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening 

2. Mededelingen

3.  Vaststellen notulen van de jaarvergadering d.d. 1 oktober 2021. 
De notulen zijn eerder via e-mail aan de leden toegezonden.

4.  Jaarverslag 2021 
Het jaarverslag 2021 werd eerder via e-mail aan de leden toegezonden.

5. Financieel verslag 
 5.1 Financieel overzicht 2021 
 5.2 Verslag kascontrolecommissie 
 5.3 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
 5.4 Begroting 2023
  De financiële stukken zijn eerder via  

e-mail aan de leden toegezonden. 
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6.  Verkiezing en aftreden bestuursleden Sportvereniging Hart in Actie: 
-  Mieke van de Kolk is volgens rooster aftredend als secretaris van 

Hart in Actie en stelt zich herkiesbaar.

    Tegenkandidaten kunnen door de Algemene Ledenvergadering worden 
voorgedragen door ten minste tien (10) leden tot aan de aanvang van 
de vergadering door afgifte van een schriftelijke voordracht aan de 
secretaris van het bestuur.

7. Inschrijving in het UBO-register van de Kamer van Koophandel.

8. Terugblik viering 25-jarig jubileum Hart in Actie op 8 mei 2022. 

9. Actie Rabo ClubSupport oktober 2021  

10. Activiteiten nieuw seizoen: augustus 2022 – juni 2023

11. Rondvraag  

Wij vertrouwen er op velen van u op de Algemene Ledenvergadering te 
mogen begroeten.
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•  De herhalingscursus reanimatie en AED heeft niet plaatsgevonden vanwege 
de beperkingen in verband met corona. De cursus wordt nu in 2022 gegeven.

•  Ook over 2021 ontvingen we van de gemeente Mill het subsidie-bedrag van 
€ 1.117,00. Vanaf 2022 ontvangen we subsidie van de gemeente Land van Cuijk. 
Voor 2022 is door de nieuwe Gemeente eenzelfde subsidiebedrag toegezegd 
als in 2021. 

•  De leden gingen akkoord met een verhoging van de contributie voor 
verenigingsleden naar € 20,00 per jaar, ingaande per 1 januari 2021. 

•  De jaarlijkse contributie bedroeg sinds vele jaren € 15,00. 
•  Theo van der Duijn uit Mill overleed op 9 februari 2021 op 78-jarige leeftijd. 

Hij  was een zeer enthousiaste wandelvoetballer. Op verzoek van Theo werd 
aan de aanwezigen van de afscheidsdienst gevraagd om een donatie voor 
Hart in Actie.

•  Henk van Berkel uit Sint Hubert overleed op 3 juli 2021 op 81-jarige leeftijd. 
Henk was lid van Hart in Actie sinds 2007. Door zijn vele gezondheids-
problemen was Henk noodgedwongen al vele jaren verenigingslid.

•  De viering van ons 25-jarig bestaan zou oorspronkelijk plaatsvinden op 
5 april 2020. Het feest kon helaas ook niet doorgaan op de nieuw vast-
gestelde datum van 20 maart 2021. Ook op de later gekozen datum van 
27 november 2021 was het eveneens nog niet mogelijk om het jubileumfeest 
te houden. Na driemaal uitstel vindt de viering van het jubileum nu plaats 
op zondag 8 mei 2022.

•  Corona: Om boekhoud-technische redenen loopt een ‘contributiejaar’ van 
februari tot en met juli en van augustus tot en met januari. In 2021 werd 
geen contributie betaald. De halfjaarlijkse contributiebetaling gaat weer 
in per 1 februari 2022.

•  Corona: In 2021 kon vanwege Covid-19 het sporten pas worden opgestart 
vanaf 31 augustus, met de toen geldende maatregelen en voorschriften. 
Helaas moest het sporten op 6 oktober 2021 al weer worden stop gezet. 
Vanaf 28 november 2021 mocht gesport worden tot 17:00 uur. Op initiatief 
van enkele sporters werd op de donderdagmiddagen 1 uur wandelvoetbal en 
1 uur volleybal gespeeld. Al na enkele weken moest dit worden stop gezet 
vanwege een algehele lockdown. Vanaf 18 januari 2022 kon weer worden 
gesport (met als beperking o.a. het dragen van een mondkapje in de open-
bare ruimte, het tonen van de QR code bij binnenkomst en zonder horeca).
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Jaarverslag 2021 
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•  Jordi Paters kon het geven van de sportles wandelvoetbal niet meer 
combineren met zijn drukke werkzaamheden. Vanaf begin 2022 is Nick 
Spanjers uit Escharen de nieuwe sportleider wandelvoetbal.

•  Reint Hendriks ging vanwege zijn stagejaar terug naar Friesland. Sportleider 
Dedde Hoekstra was gelukkig bereid om Reint tijdelijk te vervangen. Met 
de komst van Anet van Lanen uit Katwijk zijn er weer twee sportleiders 
voor de dinsdagavonden.

•  Het resultaat van de Rabo ClubActie van € 332,07 was teleurstellend. Er kon 
maar 1 stem meer worden uitgebracht op een vereniging. Ook werd geen 
persoonlijke stemcode meer toegestuurd, wanneer geen gebruik werd 
gemaakt van Internet bankieren. Bovendien was het dan problematisch om 
op de goede site te komen. Helaas zal deze trend zich in de toekomst zeker 
voortzetten. Vanuit de Rabobank is hierin geen medewerking te verwachten.

•  Ledenvergadering 1 oktober 2021: Het positief saldo over 2020 bedraagt      
€ 492,80. Het jaar 2020 was uitzonderlijk vanwege (de gevolgen van) Covid-19. 
De inkomsten uit contributie¬ waren laag; hier stond tegenover dat we 
geen zaalhuur hoefden af te dragen. Ook ontvingen we van de Gemeente 
het volledige subsidiebedrag van € 1.117,00. Door de overname van de AED’s 
door de Wester en de Wis kon de jaarlijkse onderhouds-reservering worden 
afgeboekt. 
Voor het eveneens bijzondere jaar 2021 wordt een (aanzienlijk) negatief saldo 
verwacht. Hierdoor zullen we interen op het eigen vermogen; dit geeft 
vooralsnog geen financiële problemen.
Behalve het nieuwsboekje in september 2021, waarin o.a. ook de uitnodiging 
voor de Ledenvergadering van 1 oktober was opgenomen, werden geen 
verdere nieuwsboekjes uitgegeven. Er kon in 2021 weinig worden gesport 
en er konden geen activiteiten worden gehouden. Ook het onderling volley-
baltoernooi kon geen doorgang vinden.

•  Ledenvergadering 1 oktober 2021: Bjorn van de Weem was volgens rooster 
aftredend en stelde zich herkiesbaar. Bjorn werd met algemene stemmen 
en onder applaus herkozen als penningmeester van sportvereniging 
Hart in Actie.

•  Ledenvergadering 1 oktober 2021: Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet 
Bestuur en Toezicht Rechts¬personen (WBTR) in werking. Het gaat met 
name om aanscherping van de positie, rechten en plichten van bestuurs-
leden. De wet geldt nadrukkelijk voor verenigingen en stichtingen. Bij Hart 
in Actie zijn de bestuurs-leden gezamen¬lijk bevoegd; iedere stem van een 
bestuurder weegt even zwaar. Behalve de penningmeester, heeft ook de 
voorzitter inzage in de digitale financiële administratie. Uit ingewonnen 
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juridisch en notarieel advies is gebleken dat het voor Hart in Actie niet 
nodig is om de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan te passen 
ten aanzien van deze nieuwe Wet.  

•  Door Hendriks is op 31 oktober 2021 overleden. Door was 69 jaar en 
sinds mei 2017 een fanatiek wandelvoetbalster. 

•  Henk Derks is overleden op 27 december 2021. Henk was 70 jaar en lid 
sinds september 2005. In plaats van bloemen bij de afscheidsdienst 
werd gevraagd om een donatie voor Hart in Actie. 

•  In 2022 zal de website van Hart in Actie worden bijgewerkt. Wel werden 
al belangrijke berichten, besluiten en foto ś op onze website geplaatst : 
www.hartinactiemill.nl
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Het had even geduurd maar op zondag 8 mei was het jubileumfeest van Hart 
in Actie dan eindelijk een feit. Zo rond 14:30 uur kwamen de eerste gasten 
de zaal van het Lagerhuis binnen. De tachtig gasten vonden allemaal een 
plekje in de gezellige feestzaal. Iedereen werd meteen voorzien van koffie 
en thee en heerlijke vlaai van bakkerij Verkerk uit Langenboom, gesponsord 
door Mark de Klein van Schoenmakerij & Sleutelservice uit Mill. De gasten 
buurten met elkaar of hun leven er van af hing. Deze sfeer werd onderbroken 
toen Wilma de Klein enigszins verward de microfoon nam en de gasten van 
Hart in Actie toesprak. Ze vertelde dat de voorzitter zo maar ineens vertrokken 
was en in geen velden of wegen meer te zien en te vinden was. Ze probeerde 
de gasten gerust te stellen. 

Op dat moment kwam er 
een wildvreemde vrouw de 
zaal in stiefelen met een 
grote parasol, richting 
podium. Ze riep: ”Ben jij 
Wilma? Ik ben de zus van 
Guus”. Vlak voor het 
podium valt ze en kruipt ze 
het podium op. De papieren 
vliegen in het rond; ze staat 
op en begint meteen te 
tetteren dat ze Guus moet 
vervangen. 
De hilariteit in de zaal is 
groot en de gasten laten de 
onzin en grollen over zich 
heen komen. Na deze niet 
alledaagse opening van het 
jubileumfeest zet Sunnyboy 
Jan gezellige muziek in 
waarna de meest fanatieke 
dansliefhebbers meteen 
enthousiast de dansvloer 
op gaan. 

Wat een geweldig feest!
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Zo rond de klok van 18:00 uur werd een heerlijk uitgebreid buffet, gedeeltelijk 
gesponsord door een bekende van het bestuur, op een feestelijke wijze met 
vuurwerk geopend. 

Na het heerlijke eten werd de feestdag toch nog op een serieuze wijze door 
onze voorzitter Guus Fonteijn afgesloten. Hij dankte de medewerkers van het 
Lagerhuis voor het heerlijke buffet en de geweldige service en Sunnyboy Jan 
voor de passende muziek. 
Daarna bedankte hij de contactpersonen van de sportgroepen en de sport-
leiders voor hun belangrijke inzet in de afgelopen 27 jaar. Als laatste bedankte 
hij zijn mede-bestuursleden voor de prettige samenwerking in de afgelopen 
jaren. Het jubileumfeest werd zo een verhaal van eindeloos buurten, drinken, 
dansen, lekker eten en gewoon onbezorgd feest vieren!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

  Hier had uw Advertentie 

  kunnen staan 
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Telefoonnummer: +31 (0)485-452586 of 06-27055463 

 

 Gespecialiseerd in draai- en CNC-freeswerk 

 Tel. 0485-453635    Fax: 0485-470002. 

 www.gereedschapmakerijmill.nl 

 

 Bien Connue   .    Overgordijnen 

  Woninginrichting        .    Wavegordijnen 

       Hoogstraat 2                                     .    Vouwgordijnen 

         5451 AW  Mill                             .    Inbetweens 

               Tel. 0485- 455559             Zie nog meer:  www.bienconnue.nl     
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Verjaardagen

JANUARI

5 Gerrit van Lieshout 
7 Irene Janssen

10 Henk Soetekouw 
12 An Huibers-Aarts 
15 Henk Lamers 
16 Bjorn van de Weem
23 Wim van Delst 1
30 Annemarie Leinarts 3

31 Jan van Boxtel 14
19
20

FEBRUARI 23
25

7 Joke Nabuurs
9 Henk van Tiel 

12 Christiaans
16 Corry Cuppen  2

6
6
8

12
12
15
16
18

MAART 28
31

5 Gerrit van der Burgt 31
16 Gerrit van Bergen  
20 Jan van den Bungelaar
23 Henriëtte de Valk
25 Harm de Raaf 9
28 Marijke Doeleman 16

19
27

APRIL

Jan Bongers
Wim de Jong

Cis van Avezaath
Gerard Somers
Hennie van der Duijn
Catheleine Verstraten
Bart Meulepas

MEI

Wilma de Klein
Jan Kersten
Tonny van den Bungelaar

Joop Bens

Chris van de Weem
Dedde Hoekstra
Marcel de Hoog
Theo Aarts
Jan van den Heuvel
Anet van Lanen
Pierre van Berkel
Mieke van de Kolk

JUNI

Ben Wijnen
Nick Spanjers 
Arnold Michiels
Cisca Beekmans 
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Verjaardagen

JULI

7 Leo Peters 1
11 Henk de Klein 2
13 Wilma Janssen 4
14 Henk Aarts 13

27 Mari van Leuken 16

AUGUSTUS

2 Harrie van de Kolk

7 Toon Daverveld 1

7 Martien Willems 4

8 Jan Schel 8

11 Cees van der Ven 9

15

19
22
25

SEPTEMBER

3 Rianne Schaap
4 Henk Reijs
8 Jan Schraven

12 Roel van der Duijn
13 Peter Barten
17 Marion Paters
17 Rianne Spanjers 18
18 Nelly Schouten 18
20 Jo Selten 28
22 Helmie Aarts 29

OKTOBER

Tien Selten
Cor Bergmans
Véronique Verhoeven
Stephan Aarts

Jan van Melis

NOVEMBER

Jan van der Linden

Adrie van den Boogaard

Leo Willems

Jos van der Linden

Guus Fonteijn

Kim van de Ven
Willemien Siroen
Antoon van Berloo

DECEMBER

DECEMBER

Noud Albers
Herma Gerrits
Theo Emons
Johan Verheijen
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Henk Derks uit Wanroij is overleden op 27 december 
2021. Henk was 70 jaar en vanaf september 2005 lid 
van Hart in Actie. Henk genoot van het volleybal spel 
en ook de hechte sportgroepen op de dinsdag en 
donderdag betekenden veel voor hem. Bij het koffie-
drinken was Henk altijd heel open over zijn gezondheids¬
situatie. Niet alleen de hartklachten, maar vooral ook de nierproblemen 
maakten het leven voor Henk steeds moeilijker. Toen het volleyballen niet 
meer mogelijk bleek, werd het voor ons heel duidelijk dat het slecht ging 
met Henk. Zo lang hij kon, kwam Henk nog zeer regelmatig naar het volley-
ballen kijken om daarna met de groep te kunnen napraten. Hart in Actie 
betekende veel voor Henk; in plaats van bloemen bij de afscheidsdienst 
heeft hij gekozen voor een gift aan onze vereniging. 

Wij bedanken Henk voor zijn jarenlange inzet, betrokkenheid en vriendschap.

Wanneer leden lid zijn van zorgverzekeraar VGZ en daarbij ook aanvullend 
verzekerd zijn, bestaat de mogelijkheid tot teruggave van onze contributie. 
Leden die aan de voorwaarden van een aanvullende verzekering bij de VGZ 
voldoen, kunnen zich eind van dit jaar melden bij Mieke van de Kolk. Deze 
leden ontvangen dan in februari 2023 van de penningmeester een factuur 
waarin de benodigde aanpassingen tot teruggave van de contributie zijn 
opgenomen.
Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat leden zelf hun aanvraag moeten indienen 
bij de VGZ en dat dit voor hun eigen verantwoording is. Tegen het einde van 
dit jaar zullen wij hier nog op terugkomen. Het is ons niet bekend of er 
meerdere zorgverzekeraars zijn die de “revalidatiekosten” vergoeden.

In memoriam 

Mogelijkheid teruggave contributie 
zorgverzekeraar VGZ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ASK 

 
 
Chris Kersten 
Industriepark 5c   
6603 BE Wijchen 
 

 

Telefoon  :    024-6634415 

Email:    ask.chris@upcmail.nl 



Mijn naam is Anet van Lanen, 19 jaar jong en ik kom 
uit Mill. Sinds een half jaar woon ik in Katwijk (N-Br.). 
Op moment zit ik in het examen jaar van mijn studie op 
het CIOS in Arnhem. Tijdens mijn studie heb ik het profiel 
Adventure gedaan. Ik ben dus veel te vinden op hoogtes en in de touwen. 

Afgelopen zomer heb ik 10 weken in Frankrijk gezeten. Hier heb ik vooral 
de buitensport beoefend en werd ik opgeleid tot instructeur. Ik doe voor-
namelijk Canyoning, via ferrata’s, toprope/ voorklimmen en Raften. 
Naast de buitensport beoefen ik al 14 Jaar volleybal; ik ben begonnen in Mill 
bij Apollo maar momenteel speel ik bij Shock’82 in Cuijk.  Op de vrijdagavond 
geef ik ook volleybaltraining aan de jeugd van Apollo in de Wester in Mill.

Na de zomer ga ik een nieuwe studie beginnen op de HAN in Nijmegen. Ik 
heb me ingeschreven voor de opleiding PMT (psychomotorische therapie). 
Dit is een hele andere kant op maar het lijkt me enorm interessant. 
In mijn vrije tijd ga ik graag hardlopen, fitnessen, klimmen of erop uit! 

Om te stemmen voor Rabo ClubSupport ontvang je als lid van de Rabobank 
helaas geen stemkaart meer met een persoonlijke code. Dat is heel erg 
jammer, want voorheen gaf het stemmen geen problemen. 
Het resultaat in 2021 van € 332,07 was best teleurstellend. Er kon maar 
meer 1 stem worden uitgebracht en als je niet aan Internet Bankieren doet 
of geen Rabo App op je telefoon hebt, was het ingewikkeld om op de goede 
site voor het stemmen te komen. Helaas is hierin vanuit de Rabobank geen 
medewerking te verwachten; het ligt niet aan de medewerkers maar aan 
het beleid van bovenaf.

De stemperiode loopt in 2022 van maandag 5 september tot en met 
dinsdag 27 september. Hoe alles precies in zijn werk gaat, geven we tijdig 
via e-mail aan iedereen door. We vertrouwen weer op jullie medewerking 
waarvoor nu al onze hartelijke dank!

Laat ik me even voorstellen! 

Rabobank clubsupport
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SPONSOREN BEDANKT! 

Onze Sportvereniging Hart in Actie heeft veel te danken aan u als sponsor. 

Door heel grote en kleine financiële bijdragen, kan onze vereniging blijven 
bestaan. 

Door uw financiële bijdrage was Hart in Actie in staat om 26 jaar 
aangepast sportaanbod en aangepaste activiteiten voor mensen met een 

chronische aandoening (zoals hart- en vaatziekten, diabetes, astma of 

COPD) aan te bieden. 

Als speciale vereniging hebben wij een heel specifieke doelgroep die vaak 

niet elders terecht kan.  

Door onze (sport) activiteiten hebben we veel sympathie bij de inwoners 

van onze kerkdorpen. Via ons nieuwsboekje en onze mooie website zien 

de inwoners door welke lokale en regionale sponsors wij gesteund worden. 
( www.hartinactiemill.nl ) 

De afgelopen jaren hebben we heel veel publieke belangstelling gekregen 
met name door de organisatie van het "Gezond leven" Event op 18 mei 

2019.  

Het thema “Gezond leven" zal ook in de komende jaren hoog op onze 
agenda staan. Juist in deze tijd blijkt zonneklaar dat gezond leven, 

bewegen en sporten van levensbelang is. 

Mede door u is onze mooie sportvereniging in staat geweest om een 

belangrijke voortrekkersrol te vervullen. Daarom willen wij u als sponsor 
bedanken voor uw jarenlange steun. 

Namens het bestuur van sportvereniging Hart in Actie 


