
Jaarverslag (wedstrijd)secretariaat 
Seizoen 2021-2022 

Doel en werkwijze 
Het doel van het secretariaat is om de organisatie rondom volleybalfaciliteiten en -competitie te 
realiseren. Zij vormen het aanspreekpunt tussen de NeVoBo en de vereniging en vice versa. Dit komt 
neer op het huren van de zaal, het roosteren van trainingen en wedstrijden, het inschrijven van de 
teams en leden bij de bond, het bijhouden van wijzigingen in wedstrijden.  

Activiteiten 2020/2021 
- Nel Westerhoff en Nettie Hegge doen het wedstrijdsecretariaat volleybal. 

- Zij regelen zaken rondom zaalhuur, trainingstijden, wedstrijden, nieuwe leden en contact met 

de Bond. Nel regelt daarbij de ledenadministratie. 

- Sanne Hollander zit in het bestuur namens het secretariaat 

- Dit seizoen konden we weer starten zoals gewend. Trainingen zijn vanaf week 35 weer gestart.  

- Het bestuur heeft dit jaar de vergaderingen weer opgepakt zoals vanouds. Zij konden weer 

vaker bij elkaar zitten. In de vergaderingen die zijn geweest is gesproken over: 

o Coronamaatregelen 

o Toewerken naar een sluitende begroting  

o Werven en aanstellen nieuwe gymdocenten 

o Vrijwilligerswerving 

o Fluiten en zaaldienst (cursussen opstarten)  

o Lopende acties en evenementen 

o Beachvolleybalveld 

o Werven en aanstellen nieuwe bestuursleden, verdelen bestuurstaken 

o Verenigingsfeest  

- De ALV vindt plaats op 18 mei 

Bestuur 
Het bestuur bestond dit seizoen uit de volgende personen:  
Voorzitter   Jan Emmo Hut 
(Wedstrijd) secretariaat:  Sanne Hollander (uitvoerend Nel Westerhoff en Nettie Hegge) 
Penningmeester:   Tamme Sijpkes  
Gym:  De vacature is nog steeds vacant. Waarnemend: Terre-linn Zeubring 

en Sanne Hollander [uitvoerend Fennie Hegge en Nettie Hegge] 
Volleybal:    Terre- Linn Zeubring   
Media en Activiteiten:   Berend Kupers 

Commissies 
huidige bezetting: 
Technische commissie:   Henk Geert van der Meulen, Mark Westerink en Rianne Staal.  
Technische commissie jeugd:  Jente Zeubring, Terre-Linn Zeubring, Fennie Hegge, Nettie Hegge en  

Lotte Veltink. 
Scheidsrechterscommissie:  Jaap Westerhof 
Gymnastiekcommissie:   Fennie Hegge en Nettie Hegge 
Sponsorcommissie:   Marieke Hubers, opgevolgd door Terre-Linn Zeubring 
Activiteitencommissie:  Rika Siegers, Erik Siegers, Kelly Knevelbaard, Sandra Koopman, Mark  

Westerink en Berend Kupers + Organisatoren activiteiten 
Mediacommissie:  Ina Hut, Meike Knevelbaard en Berend Kupers 
Club van 5000:    Sanne Hollander 
  


