
 
 

 

Onze vereniging is een gezellige vereniging waar haar 
leden zich thuis mogen voelen. Wij bieden 
aantrekkelijk volleybal door te investeren in goede 
opleiding voor alle leden. De jeugd en senioren 
spelen op verschillende niveaus in competitievorm. 
Wij willen met behoud van plezier op zo hoog 
mogelijk niveau volleyballen.  

De focus ligt op talentontwikkeling van jong en oud 
door het bieden van de juiste randvoorwaarden aan 
de leden en trainers/begeleiders. 

Nieuwe vacatures 

Ingrid Hoogstra heeft het bestuur geïnformeerd dat zij haar taken vanaf het komend 
seizoen niet meer gaat uitvoeren. Ingrid heeft zich ongelofelijke veel jaren voor de 
vereniging ingespannen, zowel voor als achter de schermen. Het stokje geeft zij graag 
door aan een nieuwe lichting. Het bestuur en onze leden zijn Ingrid enorm dankbaar voor 
haar inzet. We zullen haar zeker gaan missen. Gelukkig zal ze nog vaak bij onze vereniging 
te zien zijn. Haar taken moeten wel opgepakt worden. Het bestuur stelt voor om de 
functie in 2 hoofdtaken op te delen. Wij zoeken dus 2 vrijwilligers per 1 mei: 

1.wedstrijdsecretariaat  

2. ledenadministratie 

1. VACATURE WEDSTRIJDSECRETARIS (m/v) 
Als wedstrijdsecretaris ben jij een belangrijke spil van onze vereniging. Je reserveert 
zaalruimte voor de wedstrijden, onderhoudt contacten met de Nevobo, je vraagt 
verzoeken tot wedstrijdwijzigingen aan, onderhoudt het contact met de 
scheidsrechtercoӧrdinator, je verzorgt de teamopgave op Nevobo site en hebt regelmatig 
contact met de penningmeester.  

De wedstrijdsecretaris bewaakt gedurende het seizoen de voortgang van en wijzigingen in 
de competitie. Piekmomenten zijn na de competitie (bij de opgaves voor het nieuwe 
seizoen), aan het begin van de competitie (als de indelingen vastgesteld zijn), en 
halverwege het seizoen (als de indelingen voor de jeugdteams voor de 2e helft vastgesteld 
zijn). Daarnaast ben je lid van het Dagelijks Bestuur en neem je deel aan de 
Bestuursvergaderingen.  

Houd je van een goede planning, kun je goed organiseren, denk je in oplossingen, ben je 
digitaal vaardig en kun je snel handelen? Dan ben jij wie we zoeken! 

Nieuwe vacature 

EHBO 

Voordeelboekje actie 

Nieuwe website 

Nieuws van het bestuur



 

2. VACATURE LEDENADMINISTRATIE (M/V)  

Als administrateur van de leden coӧrdineer jij de aan- en afmeldingen van de leden. Je 
zorgt ervoor dat de trainers de registratieformulieren kunnen vinden en dat er genoeg 
formulieren in de kast liggen. Je scant pasfoto’s en plaatst deze in sportlink. Je meldt 
spelers aan en af via sportlink. Je hebt veelvuldig contact met de TC over de samenstelling 
van de teams. Je houdt een overzicht bij van de spelers per team. Je geeft aan bij de 
penningmeester welke leden zich afmelden. Na invoer nieuwe leden zorg je ervoor dat de 
penningmeester de registratieformulieren ontvangt. 

Lijkt het jou leuk onze ledenadministratie te doen. Ben je nauwkeurig en kun je goed 
communiceren? Dan ben jij degene die we zoeken! 

Interesse? 
Geïnteresseerd in een van de twee vacatures? Neem dan contact op met Gerard Siemons 
(voorzitter 06-22485860). Vragen over de inhoud van de functie kunnen gesteld worden aan 
Ingrid Hoogstra (ingrid.hoogstra@hetnet.nl) 

EHBO 

Ondertussen is de workshop EHBO georganiseerd. Alle jeugdtrainers die aanwezig zijn 
geweest hebben een informatieve en soms hilarische avond gehad. Het bestuur is erg blij 
met de grote opkomst en verwacht dat een dergelijke training jaarlijks zal terugkomen. 
Bedankt voor de organisatie en deelname!   

Resultaat voordeelboekje Oldambt 2018 

717  verkochte boekjes door onze leden   á 5 euro = € 3.585,-  

1.225  verkocht aan andere verenigingen   á 2 euro = € 2.450,- 

Totale opbrengst  € 6.035,00 

drukkosten € 2.289,32 

afdracht 41 + club €    306,25 

Facebook €50,00 

Totale kosten € 2.645,57 

Resultaat 2018  € 3.389,43 

Dames 3 is het winnende team van de senioren. Meisjes C1 zijn de winnaar van de 
junioren. Beide teams krijgen van het bestuur tijdens de resterende thuiswedstrijden een 
consumpties.Christien Kiewiet is winnares van de meisjes jeugd en Bas Buitenkamp en 
Leon Kuil zijn gedeelde winnaars van de jongens jeugd. Allemaal gefeliciteerd met de 
prijzen. Deze worden bij de eerstvolgende thuiswedstrijd uitgereikt!  

Vergeleken met vorig jaar zijn er 40 boekjes minder verkocht door onze leden. 



 

Website Setuppers Oldambt 

De website van de vereniging moet vernieuwd worden. De huidige website is lastig actueel 
te houden. Het bestuur is voornemens om in samenwerking met NC website uit Winschoten 
een nieuwe professionele website te bouwen. Wij zoeken nog de financiële middelen om 
dit te realiseren. Heb je een ludieke manier om geld in te zamelen, neem dan contact op 
met het bestuur.


