
1. Opening 

De voorzitter heet alle deelnemers welkom en een speciaal welkom voor de Ereleden: 

Ben Evers, Arie Visser en Gerard Leeuwdrent.  

 

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat Set Up’69 een levendige 

vereniging is.  

 

Dames 1 is gepromoveerd naar de Derde Divisie. Hiervoor moest de vereniging een 

extra scheidrechter regelen.  

 

Op dit moment hebben we 194 leden.  

 

De voorzitter meldt dat een oud-bestuurslid (penningmeester) Dirk Onderdelinde 

helaas is overleden. 

 

Afmeldingen: Niels Harderman, Romee van den Berg, Ina van den Berg, Dames 5 

(m.u.v. Annemieke Bokkers en Diana van Ginkel). 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

We hebben drie ingekomen stukken:  

1. Verslag van Commissie van Beroep (zie punt 12). 

2. Verslag van de kascommissie (zie punt 6). 

3. Een brief van recreatie heren 2 (zie punt 11). 

 

 

3. Verslag jaarvergadering d.d. 7 maart 2017. 

Het verslag van de jaarvergadering van 7 maart komt op de website van Set Up’69 te 

staan. 

 

 

4. Jaarverslag secretaris 

In het verslag staat genoteerd dat het bestuur een goedkeuringsformulier betreffende 

AVG is verstuurd. Iedereen heeft het formulier ontvangen, maar niet alle formulieren 

zijn retour gestuurd.  

 

Tevens staat omschreven dat een aantal vrijwilligers druk zijn met organiseren van 

het 50-jarig jubileum. 

 

Er zijn geen opmerkingen. 

 

5. Jaarverslag ledenadministratie 

Geen opmerkingen. We hebben totaal 194 leden.  

 

 

6. Jaarverslag penningmeester 

De balans wordt gepresenteerd.  

Er is een vraag over de club van 100: de actie heeft in 2017 eenmalig 

plaatsgevonden. De sponsors van de club van 100 hebben na het sponsoren niets 

meer gehoord. We vragen vrijwilligers die ons willen helpen om het dit jaar de club 

van 100 te laten slagen. 

Het bord wordt gemaakt en zal in gang van de kleedkamers in de Breehoek hangen.  

 

De begroting die nu is gepresenteerd is voor 1 jaar (een seizoen). 

 

 

 

 



7. Verslag kascommissie 

Het verslag wordt voorgelezen door de voorzitter. De voorzitter bedankt de 

kascommissie die het verslag heeft gemaakt. 

 

 

8. Jaarverslag redactie Volley Varia 

De voorzitter bedankt Nienke en Carola voor het maken van de Volley Varia. De 

Volley Varia wordt net zoals voorheen digitaal verstuurd en zal dit seizoen totaal 5 

keer verstuurd worden. 

 

In de Volley Varia mag Hendrika ter Maaten genoemd worden bij de 

sponsorcommissie. Deze actie wordt opgepakt. 

 

 

9. Jaarverslag materiaalbeheerder 

De materiaalbeheerder heeft een overzicht gemaakt betreft het materiaal.  

De sprongmeter is kapot, maar wordt gemaakt.  

Tevens is er een keurige registratie wie de volleyballen heeft. 

 

 

10. Jaarverslag SVC 

Het verslag van de SVC wordt gepresenteerd. Er deden vorig jaar 20 teams mee.  

Er is een opmerking: tot 6 oktober kan er in geschreven worden voor de SVC. 

De voorzitter bedankt de commissie SVC: Henk van der Hoeff, Harry Buitenhuis en 

Cees van den Berg. 

 

 

11. Jaarverslag Sponsorcommissie 

Hendrika ter Maaten heeft de sponsorcommissie overgenomen van Inge Fledderus. 

 

De Sport- en Dierenshop in Woudenberg zal onze kleding leveren met 12% korting. 

Tevens kunnen daar alle leden met 10% korting hun sportkleding, trainingspakken en 

volleybalschoenen kopen. Er wordt een ledenlijst bij de Sport- en Dierenshop 

afgeleverd. 

 

De acties van De club van 100 worden weer actief opgepakt. 

 

Sponsorborden: als Heren Oranje een clinic gaan geven ter ere van het 50-jarig 

jubileum, wil de vereniging banners regelen van de sponsors. Zodat we deze voor 

langere termijn kunnen gebruiken. De sponsorcommissie zal deze actie oppakken.  

 

 

12. Jaarverslag Technische-, Recreatie- en Jeugdcommissie 

Heren Recreatie 2 heeft een brief gestuurd naar het bestuur met de vraag of zij 

eerder op de maandagavond kunnen trainen. Het probleem is dat er in dit seizoen 

geen andere plek meer is. Met uitzondering van donderdag om 20.30 uur of op de 

maandagmiddag. De maandagavond zit helemaal vol. En Renata voorspelt dat het 

volgend jaar ook zo is.  

 

De Technische Commissie stelt voor om voor komend seizoen en volgend seizoen de 

wensen inventariseren. De wensen van trainers worden hierin meegenomen met 

name training geven en zelf trainen.  

 

Renata vraagt aan Recreatie of iemand de Recreatie Commissie wilt oppakken of als 

contactpersoon wilt optreden. 

 

 



Vrijwilligers hebben we hard nodig! Met name trainers voor donderdagmiddag. Diane 

van de Peut staat op donderdagmiddag als enige volwassenen training te geven. 

Er wordt dringend gevraagd of er andere vrijwilligers zijn die op donderdagmiddag 

van 16.00 tot 17.30 uur training willen geven. 

 

Er zijn een aantal vrijwilligers die zoveel doen, als deze wegvallen, krijgen we een 

heel groot gat. 

 

 

13. Verslag Commissie van Beroep 

Het verslag wordt voorgelezen door de voorzitter. 

Tonnis van Dijk zal aftreden en wordt na 2 jaar weer herkiesbaar gesteld. 

 

Verder zijn er geen vragen. 

 

 

14. Decharge Bestuur 

Het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 

 

 

15. Bestuursverkiezing: 

Aftredend volgens huishoudelijk reglement en niet herkiesbaar: 

 Inge Fledderus 

 

 Benoeming nieuwe bestuursleden: 

 Denise Schreuder wordt als bestuurslid in de functie van secretaris benoemd. 

 Hendrika ter Maaten wordt als algemeen bestuurslid voor sponsorzaken 

benoemd. 

 

Ingelast agendapunt: 

Jeroen van der Weijden en Ben Evers werden naar voren gevraagd. 

Naast vrijwilliger is Ben 25 jaar scheidsrechter. De voorzitter overhandigde een 

zilveren scheidsrechterspeld en een oorkonde van Nevobo. 

 

Jeroen is al 40 jaar scheidsrechter. Jeroen zorgt er tevens voor dat Dames 1 Derde 

Divisie mag spelen. De voorzitter overhandigde de gouden scheidsrechterspeld en 

een oorkonde van Nevobo. 

 

  

16. Benoeming commissies/commissieleden 

De commissies worden besproken. 

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die vele uren besteden aan de vereniging.  

 

Voor de sponsorcommissie worden nog vrijwilligers gevraagd.  

 

Minne heeft drie jaar in de kascommissie gezeten. Jeroen van der Weijden zal het 

stokje van Minne overnemen. 

 

 

17. Begroting 2019 en vaststellen contributies. 

De begroting wordt mondeling toegelicht. 

Zoals nu genoteerd staat komen we uit op een negatief resultaat. Er is rekening mee 

gehouden met de 12% huurverhoging van de zaal. 

 

De subsidie van de gemeente is afhankelijk van het aantal leden.  

De subsidieregeling wordt opnieuw ingesteld: op basis van jeugdleden. Het bestuur is 

bij het gemeentebestuur geweest om de stijging van de zaalhuur te bespreken.  



Voor het komend jaar zal er nog geen verbetering zijn voor de subsidie maar 

misschien voor het jaar daarop wel.  

 

In de begroting is opgenomen dat de contributie met € 4,- per jaar per lid zal stijgen. 

Deze stijging is in verband met de btw-verhoging van de zaalhuur. 

 

Er wordt een oproep gedaan aan alle leden, die een oude laptop hebben niet 

gebruiken maar die het wel doet, te doneren aan de vereniging voor de wedstrijden. 

 

Bij dezen is besloten dat de scheidsrechters van de vereniging geen 

consumptiebonnen meer krijgen. Alleen externe scheidsrechters ontvangen een 

consumptiebon. 

 

Er is een miscommunicatie geweest betreffende de einddatum van het 

trainingsseizoen.  

 

Er is geen contactpersoon van de recreatieteams. Hierdoor ontstaat miscommunicatie 

tussen de vereniging en de recreatieteams. 

De insteek van de vereniging is dat we de kosten niet te hoog op willen laten lopen. 

Daarom zijn de trainingen dit seizoen tot juni, m.u.v. Dames 1. 

Het bestuur heeft besloten dat we tot juni trainen.  

 

Minne vraagt aan alle teams of zij een week van tevoren willen melden de training 

niet doorgaat. Dit heeft te maken met de zaalhuur. 

Als de zaal niet een week van tevoren wordt afgemeld, worden de kosten hiervoor 

doorgerekend. Dit wordt onder de aandacht van de leden gebracht. Betreft de 

vakantie wordt er doorgetraind en de trainers worden verzocht om een een week van 

te voren door te geven bij Minne dat de training niet doorgaat. 

 

 

18. Rondvraag en Sluiting 

Diane van de Peut: op donderdagmiddag is Diane als volwassen trainer aanwezig. 

Haar vraag is hoe we dit probleem gaan oplossen in de vereniging?  

Het bestuur is druk bezig geweest met het coördineren van de vrijwilligersfunctie. 

Degenen die nog geen vrijwilligerswerk doen, worden benaderd welke 

vrijwilligersacties zij willen oppakken. Het bestuur hoopt dat hieruit vrijwilligers zich 

aanmelden om te Diane op de donderdagmiddag te komen versterken. 

  

Minne Nawijn: de vraag is waar Het Huis van Set Up’69 op de website staat. Het 

Huis van Set Up’69 wordt beter zichtbaar op de website geplaatst. 

 

Peter van Toor: de vraag is wat er dit seizoen met de club van 100 gaat gebeuren. 

Het bestuur vraagt de leden om de commissie van de Club van 100 op te zetten. 

Peter stelt voor om met ideeën te komen. 

 

 


