Mijn naam is Gracia Babb (moeder van Medicha uit DC2), en ik woon ruim 22 jaar samen met Humphrey
Samuel.
Vanaf november jl. ben ik als vrijwilliger lid van de kantinecommissie, en vanaf 19 november mag ik
zorgdragen voor de indeling van de kantinediensten en barbegeleiders.
Ik heb mij laten vertellen dat Hercules bekend staat als een ‘grote familie’. Omdat familie voor mij erg
belangrijk is zet ik mij graag in voor de club waar Medicha veel plezier aan beleefd.
Ik kijk er naar uit om de komende periode met veel plezier een steentje bij te dragen aan de club.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als communicatieadviseur bij het ministerie van Veiligheid en
Justitie.

Mijn naam is Gerard van Calsteren ( opa van Lars Vogelaar HBJ1 en Kay Vogelaar HCJ1).
Hoewel ik al even met pensioen ben, werk ik nog 2 dagen per week als
vertegenwoordiger bij mijn oude werkgever.
Vele jaren ben ik actief geweest binnen de sportvereniging Laakkwartier als voorzitter Honk- en
Softbalvereniging en als wedstrijdsecretaris van de jeugdvoetbal.
Dit heb ik altijd met heel veel plezier gedaan.
Daarom vind ik het erg leuk om nu ook weer actief betrokken te zijn bij de vereniging waar mijn
kleinzonen spelen.
Ik zal me gaan bezighouden met het voorraadbeheer en de inkoop.
Daarnaast zal ik de contacten met de groothandel en leveranciers gaan onderhouden en in de gaten
houden wanneer en of er onderhoud nodig is aan de apparatuur in de kantine.

Mijn naam is Bianca Vogelaar (moeder van Lars Vogelaar HBJ1 en Kay Vogelaar HCJ1).
In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het UWV waar ik bij bezig hou met de werving, selectie en
begeleiding van kandidaten met een WIA/Wajong uitkering.
Het is inmiddels alweer zo’n 8 jaar geleden dat mijn zoons zijn gaan handballen bij Hercules.
Omdat ik graag betrokken wilde zijn bij de vereniging heb ik mij toen aangemeld als
vrijwilliger en ben begonnen in de Vrijwilligerscommissie. Na 2 jaar ben ik overgestapt
naar de Activiteitencommissie en vanaf november 2016 ben ik gestart als voorzitter van de
Kantinecommissie.
Ik zal mij bezig gaan houden met de aansturing van de Kantinecommissie en het aanspreekpunt voor de
Activiteitencommissie zijn. Verder zal ik zo nu en dan aansluiten bij een bestuursvergadering.
Als jullie vragen, ideeën of opmerkingen hebben kunnen jullie me altijd aanspreken
of mailen naar berry.vogelaar@telfort.nl

Mijn naam is Sylvia Bakker (moeder van Lincy en Tisha DS4)
Zelf speel ik bij de recreanten.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Florence als praktijkopleidster, ik begeleid
de leerlingen die een opleiding als verzorgende of verpleegkundige volgen.
Het is nu alweer een aantal jaar dat ik als kokkie mee ga op kamp.
Op zaterdagavond sta ik weleens achter de bar. Ik ben gestart als lid van de
kantinecommissie en ik ben contactpersoon voor externe contacten, zoals BSO en de
gemeente.
Verder houd ik mij bezig met de verhuur van de kantine bij bepaalde gelegenheden.
Bij vragen over verhuur kun je mailen naar eddysylvia@casema.nl

