
Jaarverslag secretaris 2020-2021 
 
De deelnemers van de bestuursvergaderingen 2020 zijn: 

- 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. Nieuwe voorzitter 
11. Public relations, Volley Varia 

 
 
 
Het seizoen van 2020-2021 begon, ondanks de maatregelen, weer goed; we 
mochten weer volleyballen! Samen met de TC heeft het bestuur contact gehad met 
de Breehoek over hoe veilig we de zaal, kleedkamers en kantine kunnen gebruiken. 
Tevens heeft het bestuur ervoor gezorgd dat er schoonmaakspullen beschikbaar 
waren voor de wedstrijden en trainingen. We hebben alle leden op de hoogte gesteld 
via de mail en website. De leden waren gewend om de mails te ontvangen van de 
voorzitter, maar omdat deze vacature nog open staat, is deze taak voor de 
secretaris.  
 
Helaas werd ook dit seizoen werd abrupt gestopt vanwege een coronagolf. Ondanks 
dat we niet meer konden volleyballen heeft het bestuur nog wel een aantal keer 
digitaal ‘’bij elkaar gezeten’’ om onder andere de financiën te bespreken, de vacature 
van de nieuwe voorzitter die nog niet vervuld is en hoe we verder moeten als we 
weer mogen volleyballen. Toen het bekend werd dat mini’s, jeugd en senioren onder 
de 27 jaar weer buiten mocht trainen hebben we het aanbod van Zwembad ’t Willaer 
van harte aangenomen om gebruik te maken van het volleybalveld. Later mochten 
ook de leden ouder dan 27 jaar meetrainen. Tevens heeft de mini’s getraind op het 
veld van Valleivogels. Het was erg fijn om te weten dat andere verenigingen klaar 
staan om onze vereniging te helpen.  
 
Naast de genoemde verenigingen bedanken wij alle vrijwilligers en sponsoren die het 
afgelopen seizoen zich hebben ingezet voor Set Up’69! 
 
Met vriendelijke groet, 
Denise Schreuder 
Secretaris Set Up’69 


