
Algemene ledenvergadering 27 oktober 2021 

1. Opening 

Het Bestuur heet alle deelnemers welkom en een speciaal welkom voor de Ereleden: 

Henk van de Hoeff, Ben Evers, Arie Visser, Gerard Leeuwdrent, Agaath Doornebal en 
Renata van Heck. 

Jan van de Wetering, Michelle Veller, Gwen Blog, Margreet van Bennekom hebben 
zich afwezig gemeld. 

 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
We hebben drie ingekomen stukken: 

- De jaarverslagen zijn ontvangen en deze zijn te vinden op de website. 
- Jaarverslag Commissie van Beroep. Deze is voorgelezen door Daphne. Dit punt 

wordt verder besproken bij agendapunt 8.  

 
3. Verslag jaarvergadering d.d. 6 oktober 2020 

- Alle verslagen zijn ongewijzigd goed gekeurd. 
- Contributie is besproken. De termijnen zijn zoals besproken aangepast en 

worden nu tweemaal per jaar geïnd.  
 

4. Jaarverslagen Jaarverslagen secretaris, ledenadministratie, penningmeester, 
kascommissie, redactie Volley Veria, materiaalbeheerder, SVC, 

sponsorcommissie, TC, commissie van Beroep 

- Alle verslagen zijn te vinden op de website www.setup69.nl. 
- Jaarverslag Materiaalbeheerder wordt aangepast.  

- We zitten rond het aantal van de 160/170 leden.  
 

 
5. Begroting 2021-2022 en contributies n.a.v. NeVoBo gelden 

De balans wordt gepresenteerd. De begroting wordt mondeling toegelicht. 
 

- Balans is gepresenteerd, zijn verder geen vragen over gesteld.  

- Resultaat is gepresenteerd. Er werd een vraag gesteld over de 
verzekeringskosten. Wij als vereniging hebben een 

aansprakelijkheidsverzekering en materialenverzekering. 
- Kascommissie heeft de begroting geaccordeerd.  

- We moeten elk jaar rond €20,- per lid per jaar toeleggen. Contributie is nu zo 
berekend dat we de zaalhuur, verzekeringen en materiaalkosten. Dit is dus 

exclusief de NeVoBo gelden. Het voorstel vanuit het bestuur is nu dat de 
contributie wordt verhoogd met €10,- per half jaar. Dit besluit is pas geldig als 

twee derde van de leden stemmen. Tijdens de ALV is twee derde niet 

aanwezig is. Het voorstel is dat het bestuur per mail de leden hiervan op de 
hoogte brengt en opnieuw binnen 30 dagen een vergadering wordt 

georganiseerd om het besluit te kunnen nemen. Binnen drie weken wordt een 
vergadering in De Breehoek op een maandagavond om 20.30 uur te gepland.  

Er wordt voorgesteld om het inschrijfgeld te verhogen naar het daadwerkelijke 
inschrijfgeld. Het bestuur zal hier naar kijken.   

 
6. Decharge Bestuur 

Het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 

En bedankt de leden voor het vertrouwen.  
 

7. Bestuursverkiezing 
De volgende leden van het bestuur zijn aftredend volgens huishoudelijk reglement en 

herkiesbaar: 
 

Renata van Heck, herkiesbaar 
Annemieke Bokkers, herkiesbaar 

http://www.setup69.nl/
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Denise Schreuder, herkiesbaar 

 

Er is nog geen nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap. Deze functie is daarom nog 
vacant. 

 
8. Benoeming commissies/commissieleden 

De commissies worden besproken. 
 

• Ledenadministratie: Annemieke Bokkers 
• Sponsor-/activiteitencommissie: Lisa Klumpenaar, Janise Kaljee, Nienke van 

de Wetering, Carola Slotboom, Mariska de Lange 
• Secretariaat: Denise Schreuder 

• Penningmeester: Diana van Ginkel en Daphne van den Brink 

• Wedstrijdsecretariaat: Minne Nawijn 
• TC: Renata van Heck, Gert Jan Donkelaar, Eduard de Jong, Diane van de Peut 

• Recreatiecommissie Heren: Dick van Setten 
• Recreatiecommissie Dames: Margreet van Bennekom 

• Scheidsrechters: Ines de Jong 
• Zaalwacht: Gerard Leeuwdrent, Minne Nawijn 

• Redactie Volleyvaria: Beryl Osnabrugge 
• Commissie van Beroep: Ben Evers, Agaath Doornebal, Tonnis van Dijk 

• Secretariaat SVC: Minne Nawijn 

• Vertrouwenspersoon: Edith Punt 
• Contactpersoon kranten: Henk van der Hoeff 

• Tribuneblad: Jan van de Wetering 
• Kascommissie: Mariska en Martijn Hendriksen 

 
De nieuwe Sponsor-/Activiteitencommissie is dit jaar opgericht en is speciaal 

benoemd door Renata om hen te bedanken voor hun inzet.  
 

De kranten zijn tegenwoordig terughoudend in het plaatsen van nieuwe 

sponsorfoto’s. Het nieuwe beleid van de kranten is dat er geen artikelen worden 
geplaats over de nieuwe sponsoren. Als er nieuws is wat naar de krant mag, kunnen 

we Henk van de Hoeff benaderen.  
 

Mariska is aftredend en niet herkiesbaar. Amber Boshuis en Martijn Hendriksen zijn 
voor volgend jaar de leden van de Kascommissie.  

 
Ben Evers en Agaath Doornebal zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar.  

 

 
9. Beleid van Set Up’69 

Een deel van het beleid van Set Up’69 wordt besproken. Namelijk, onze missie is het 
bevorderen van de volleybalsport in de ruimste zin voor alle leeftijden. Plezier in 

volleyballen te stimuleren, zodat de jeugdspelers kunnen doorstromen naar 
seniorenteams en indien gewenst eenieder op zijn hoogst haalbare niveau kan spelen. 

 
De volgende stellingen worden gevraagd aan de leden van de Algemene Leden 

Vergadering:  

 
• Stelling uit Huis van Set Up’69: halen en brengen. Wat wil je halen en wat kom je 

brengen in de vereniging? 
• Boeien en binden. Hoe vergroten we de betrokkenheid van de leden bij de 

vereniging? 
 

 
10. Rondvraag en Sluiting 
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- Er is een vraag wat de status is van de verbouwing van De Breehoek. Op 

de website van De Breehoek staan de plannen voor de nieuwe inrichting van 

De Breehoek. Het bestuur heeft nog geen uitnodiging ontvangen van het 
reguliere gebruikersoverleg van De Breehoek. Het bestuur weet dus niet wat 

hiervan de status is. Het bestuur kan een mail sturen met het bestuur van De 
Breehoek in CC wanneer wij informatie hierover kunnen ontvangen.  

- In het jaarverslag ledenadministratie wordt aangepast t.bv. vrijstelling 
contributie leden/trainers. 

- Er wordt een vraag gesteld over de gelden van NeVoBo. De argumentatie 
wordt in het volgende overleg goed uitgelegd.  

 


