
Jaarverslag secretaris 2021-2022 

 
De deelnemers van de bestuursvergaderingen 2021-2022 zijn: 

- Diana van Ginkel (Financiën) 
- Renata van Heck (Technische Commissie) 
- Annemieke Bokkers (Ledenadministratie) 
- Denise Schreuder (secretaris) 
- Ben Evers (interim Voorzitter) 
- Danique van Ginkel (vervanging 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 
12. Rondvraag  

 
Ondanks de coronaregels, konden wij in september starten met een nieuw volleybal 
seizoen. Niet veel later werden eind september de coronamaatregelen opgeheven en 
konden we naast het volleyballen ook weer wat drinken en eten in de kantine. Het 
was dus weer als vanouds. Helaas kwam er niet veel later weer een coronagolf in het 
land. Voor iedereen van 18 jaar en ouder was het coronatoegangsbewijs van 
toepassing. In eerste instantie was lag de verantwoordelijkheid voor het checken bij 
de ons als vereniging. Een aantal leden en het bestuur hebben daarom ook voor de 
wedstrijden en trainingen bij de ingang gestaan om coronatoegangsbewijzen te 
checken. Bij dezen bedank ik, namens het bestuur, de betreffende leden voor deze 
actie! Uiteindelijk is er eind november en december niet meer gevolleybald. In januari 
mochten we weer trainen en wedstrijden spelen en heeft de Breehoek de 
verantwoordelijkheid op zich genomen om de coronatoegangsbewijzen te checken.  
De communicatie naar de leden is per mail door de secretaris verstuurd.  
 
In de algemene ledenvergadering van 2021 is naar voren gekomen dat er meer 
activiteiten georganiseerd mag worden. Het bestuur heeft hier gehoor aangegeven 
en een aantal leden gevraagd een sponsor-/activiteitencommissie op te zetten.  
 
In de periode van maart t/m september 2022 heeft Danique van Ginkel tijdelijk de 
functie Secretaris overgenomen van Denise (i.v.m. met haar zwangerschapsverlof).  
 
Graag bedank ik, namens het bestuur, alle vrijwilligers en sponsoren die het 
afgelopen seizoen zich hebben ingezet voor Set Up’69! 
 
Met vriendelijke groet, 
Denise Schreuder 
Secretaris Set Up’69 


