
 
 

 

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. 

Wedstrijdsecretariaat en ledenadministratie vacature ingevuld 

Sandra Abee en Jolyn de Voogd hebben samen de wedstrijdsecretariaat taken overgenomen 
van Ingrid. Het bestuur is erg blij dat beide leden een bijdrage leveren aan de vereniging. 
Erika Siemons regelt de ledenadministratie. Afgelopen zomer is iedereen ingewerkt en men 
is enthousiast bezig met de nieuwe taken. Allemaal veel succes en bedankt voor jullie 
inzet! Voor vragen over het wedstrijdsecretariaat, neem gerust contact met hen op. 

Financiële zaken 

Financiële resultaat is negatief voor het afgelopen seizoen 2017-2018. Er is een tekort van 
+/- 700 euro. Voornamelijk veroorzaakt door minder inkomsten van de acties en verhoging 
van de huur van de sportzalen. De reserves van de vereniging zijn voldoende om dit tekort 
te dekken. 

Voor het komende seizoen heeft onze penningmeester voor 4500 euro actie geld in de 
begroting geboekt. Werk aan de winkel dus! Wie komt met goede en vooral creatieve en 
originele ideeën voor leuke en lucratieve acties?  

De voordeelboekjes actie staat in ieder geval gepland en moet 3500 euro opleveren, +/- 
900 boekjes = ongeveer 4 per lid. De  verschillende toernooien leveren 800 euro op en 
overige acties moeten minimaal 200 euro kunnen opleveren) 

Scheidsrechters 

Het complete wedstrijdschema voor thuiswedstrijden is rond. Er is altijd behoefte aan 
extra scheidsrechters. Daar kan je als vereniging nooit genoeg van hebben. Een speciale 
oproep aan de ouders en verzorgers van onze jeugd. Het is hartstikke leuk om een 
wedstrijd te fluiten. Je leert direct de spelregels van volleybal en krijgt inzicht in en 
begrip voor beslissingen die scheidsrechters soms nemen. Oefen maar eens op 
www.volleybalmasterz.nl en meld je aan: info@setuppers.nl 
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Sponsoring 

Abiant Uitzendbureau Scheemda is voor 2 jaar met een optie van nog eens 2 jaar opnieuw 
onze hoofdsponsor. Het bestuur is bijzonder blij met deze trouwe sponsor die actief is in 
de markt van flexibel inzetbaar personeel. Abiant toont hiermee haar betrokkenheid in de 
regio en in het bijzonder voor onze volleybalvereniging. De sponsorbijdrage gaat het 
bestuur naar eigen inzicht besteden. Abiant heeft het dames 1 team ook nog eens opnieuw 
in een schitterend tenue gezet. 

Woodies Winschoten is eveneens sinds jaren voor Heren 1 en nu ook voor Dames 1 een 
belangrijke (shirt)sponsorpartner. Diverse leden van onze vereniging zijn werkzaam bij 
Woodies en leden komen regelmatig genieten van de ambiance. Eigenaar Luurt Duursema 
is hierdoor persoonlijk nauw betrokken bij de leden van onze vereniging. Fantastisch dat 
Woodies bijdraagt aan deze teams. Een gezellige Woodiesavond staat zeker op het 
programma. Informatie volgt. 

Dit seizoen zijn er veel nieuwe teams bijgekomen en verschillende teams waren toe aan 
nieuwe outfits. De sponsorcommissie heeft met hulp van vele leden net op tijd de shirts 
kunnen regelen. Voor enkele sponsoren loopt het proces nog voor goedkeuring van de 
contracten en shirt logo’s etc. 

Nieuwe shirtsponsoren zijn o.a.: Roelf Bruins Installatie techniek, vastgoed Dijkema, 
Ferplast (vanaf vorig seizoen),Stadscafé de Pastorie en Ommerlander Dierenkliniek 
Veendam. Alle sponsoren bedankt voor jullie betrokkenheid en bijdrage! 

AVG en de vereniging 

Het bestuur stelt momenteel het AVG-beleid op. De wetgeving verlangt een zorgvuldige 
omgang met privacy van de gegevens van de leden. Voor onze vereniging is dit een 
belangrijk, maar ook een lastig traject. De Nevobo begeleidt verenigingen hierbij en daar 
kunnen wij gebruik van maken. 

Vertrouwenspersoon (VP) 

Grensoverschrijdend gedrag of ongewenste (seksuele)intimiteiten kan overal voorkomen, 
dus ook bij een volleybalvereniging. Het kan gaan om dubbelzinnige opmerkingen, gebaren 
of opmerkingen. Van een vervelend grapje tot erger. Intimidatie kan voorkomen tussen 
volwassen sporters, maar ook tussen volwassenen en kinderen én tussen kinderen 
onderling. 

Onze vereniging heeft vanaf nu de functie van een Vertrouwenspersoon. De VP is binnen de 
sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te 
maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.  

Marny van der Laan (moeder van een jeugdspeler) is benaderd en wil graag deze nieuwe 
functie gaan vormgeven. Marny is notaris te Finsterwolde. Zij kan naast haar juridische 
kennis, haar integriteit en haar functionele geheimhoudingsplicht optimaal inzetten voor 
deze rol. Het bestuur is vol vertrouwen dat zij deze functie goed zal invullen. Marny 
bedankt dat jij bereid bent om deze functie in te vullen. 

Er worden gedragsregels opgesteld, deze zullen via de website bekend worden gemaakt. 
Alle betrokken vrijwilligers/trainers krijgen uitleg over dit beleid. 


