
Jaarverslag secretaris 2019 

 
De deelnemers van de bestuursvergaderingen 2019 zijn: 

- Jan van de Wetering (Voorzitter) 
- Diana van Ginkel (Financiën) 
- Hendrika ter Maaten (Sponsorcommissie) 
- Renata van Heck (Technische Commissie) 
- Annemieke Bokkers (Ledenadministratie) 
- Denise Schreuder (secretaris) 

 
 
Elke zes weken kwam het bestuur bij elkaar om de volgende punten te bespreken: 

1. Mededelingen 
2. Notulen van de vorige vergadering 
3. Actielijst 
4. Ingekomen post 
5. Website 
6. Financiën 
7. Technische Commissie 
8. Ledenadministratie 
9. Sponsorcommissie 
10. Public relations, Volley Varia 

 
 
In het begin van 2019 zijn wij als bestuur druk bezig geweest met de organisatie van 
het 50-jarig jubileum. De dames van recreatie hebben een super feest georganiseerd 
voor de senioren en A-jeugd in Boschzicht. TC Jeugd heeft een leuke middag in The 
Maxx in Veenendaal gereorganiseerd. TC Mini’s heeft een leuke dag voor alle mini’s 
geregeld in Landal Heihaas. Het bestuur vond zaterdag 19 april een zeer geslaagde 
feestdag! 
Naast deze feestdag had het bestuur op 11 mei een demonstratiewedstrijd van de 
Lange Mannen georganiseerd. Het werd een hele dag vol met leuke activiteiten. In 
de ochtend kon de jeugd een training volgen van het Young Talent Team van oranje. 
Deze ochtend was niet alleen leuk voor de jeugd, maar voor ook trainers was het een 
inspirerende ochtend. In de middag werd de zaal omgebouwd voor de demonstratie 
wedstrijd. Na de wedstrijd was er nog een veiling met unieke veiling items en alsof 
dat nog niet genoeg was kon men ook nog lootjes kopen voor de verloting met als 
hoofdprijs een weekendje weg voor zes personen aangeboden door VillaTent. 
Midland-FM was de gehele aanwezig in de Breehoek om publiciteit te geven aan dit 
geslaagde event. 
Ongeveer 300 man is hier op afgekomen. Zonder alle vrijwilligers en de sponsoren 
konden we het 50 jarig jubileumfeest niet realiseren. Daarom bedanken wij hierbij 
nog een keer extra onze vrijwilligers en sponsoren! 


