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Jaarverslag (wedstrijd)secretariaat 
Seizoen 2019/2020 

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 2019-2020 
- De secretaristaken zijn vervuld door Marijn Pietersen-Jonker, waar afgelopen seizoen ook de 

ledenadministratie bij hoorde. Nel Westerhoff nam het wedstrijdsecretariaat volleybal voor 
haar rekening. Zij regelt zaken rondom zaalhuur, trainingstijden, wedstrijden, nieuwe leden 
en contact met de Bond.  

- We zijn dit seizoen in week 35 begonnen met de trainingen en lessen.  
- Ook dit jaar is er voorafgaand aan de competitiewedstrijden een bijeenkomst voor 

aanvoerders gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn zaken zoals zaaldienst, wedstrijden 
verplaatsen en de rol van de aanvoerder aan de orde geweest. De spelerskaarten en 
ballentassen zijn uitgedeeld. 

- Het bestuur vergaderde dit jaar 9 keer. Naast de gangbare zaken zijn de volgende punten 
behandeld: 

o Toewerken naar een sluitende begroting 
o Werven en aanstellen nieuwe gymdocenten 
o Sponsorbeleid 
o Lopende acties en evenementen 
o Beachvolleybalveld 
o Werven en aanstellen nieuwe bestuursleden, verdelen bestuurstaken 
o Corona maatregelen 

- De ALV vond in verband met het Coronavirus niet aan het einde van het seizoen, maar bij 
aanvang van het nieuwe seizoen plaats.  

 

Het bestuur bestond dit seizoen uit de volgende personen:  
Voorzitter: Jan Emmo Hut 
(Wedstrijd) secretariaat: Marijn Pietersen (uitvoerend Nel Westerhoff) 
Penningmeester: Harald Jan Roemers 
Gym: Marjolijn Roemers, later vervangen door Bas Dijksma 
Volleybal: Bas Dijksma   
Media en Activiteiten: Berend Kupers 

Commissies – huidige bezetting 
Technische commissie: Henk Geert van der Meulen, Mark Westerink, Nettie Hegge  
Scheidsrechterscommissie: Jaap Westerhof 
Sponsorcommissie: Marinette Boersma, Marieke Hubers 
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Kascommissie Alex Boersma en Frans Weggers 
Activiteitencommissie: Rika Siegers, Erik Siegers, Kelly Knevelbaard + Organisatoren activiteiten 
Mediacommissie: Ina Hut, Geertje Hoekstra, Merel Meursing, Meike Knevelbaard 
Club van 5000: Gea Kuipers, André Niewijk 

Komend seizoen 2020-2021 
Marijn Pietersen treedt af als bestuurslid. Het bestuur stelt voor om Sanne Hollander te benoemen.  
Nel Westerhoff zal de ledenadministratie gaan uitvoeren, de overdracht heeft hiertoe reeds 
plaatsgevonden.  
 
Harald Jan Roemers treedt af als bestuurslid. Het bestuur stelt voor om Tamme Sijpkes te benoemen.  
 
Bas Dijksma zal zich weer volledig richten op zijn taak als bestuurslid volleybal. Voor de positie 
Bestuurslid gym is hierdoor op dit moment nog een vacature. 
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