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Het bestuur was in het seizoen 2019/2020 als volgt samengesteld:  

• Olaf Melsen, voorzitter 

• Ingrid Plug-Westerveld, secretaris 

• Ronald van Eeken, penningmeester  

• Willem-Jan Zanders, Technische zaken  

• Ine de Groot, volleybalfacilitering 

• Jesse Jaspers, Facilitaire zaken 

• Demi Gobes, Marketing & Communicatie 

 

Op 1 juli 2018 hadden we 232 leden, waarvan:  per 1 juni 2019 hadden we 245 leden: 

o 78 senioren °  77 senioren    

o 40 B- en C-jeugdleden °  35 B- en C-jeugdleden 

o 35 D-, E- en F-jeugdleden °  38 D-, E- en F-jeugdleden 

o 33 mini’s °  37 mini’s  

 

Op 1 juli 2019 hadden we 243 leden, waarvan:  per 1 juni 2020 hadden we 241 leden: 

o 73 senioren °   75 senioren    

o 35 B- en C-jeugdleden °   40 B- en C-jeugdleden 

o 40 D-, E- en F-jeugdleden °   35 D-, E- en F-jeugdleden 

o 39 mini’s °   41 mini’s 

 

Hieronder wordt per sectie verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar.    

 

Algemeen 

In de 2e helft van dit seizoen is de wereldwijde COVID-19-crisis ontstaan. Deze crisis heeft 

ook voor onze vereniging ingrijpende gevolgen gehad. Zo hebben we in de maand maart 

afscheid moeten nemen van maar liefst 4 leden die zijn overleden aan de gevolgen van 

corona en ons helaas zijn ontvallen. 

 

Verder zijn er in de loop van de maand maart 2020 ingrijpende maatregelen ingevoerd, 

waaronder een lockdown met als gevolg dat trainingen en wedstrijden moesten worden 

stopgezet. 

 

Olaf Melsen is namens de vereniging coronaverantwoordelijke en daarmee ook 

aanspreekpunt voor de gemeente. Om in de periode vanaf het moment waar we te maken 

kregen met de COVID-19-crisis sporten op een veilige manier mogelijk te maken, hebben 

we tal van maatregelen en protocollen ingevoerd. Deze protocollen zijn steeds bijgesteld 

nadat landelijk wijzigingen werden opgelegd. 

 

Uiteraard heeft dit alles gevolgen gehad voor alle secties. In onderstaande verslaglegging zal 

dit niet steeds per onderwerp worden herhaald alleen wanneer dit specifieke inhoudelijke 

gevolgen met zich mee heeft gebracht. 

 

Technische zaken 

De technische commissie was als volgt samengesteld: 

• Voorzitter: Willem-Jan Zanders 
• Wedstrijdsecretaris: Jos van Zutphen 
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• Heren: Bas Muselaers, Appie Douma 
• Dames: Margreet van Gelder, Loes Boley en Mirjan Verweij-van Lanen (tot 1 januari 

2020) 
• Jeugd: Lette van den Heuvel, Anke van der Rijt 
• Mini’s en Speeltuin: Veerle van den Heuvel. 
  
Teams 
Het seizoen werd gestart met 5 damesteams, 3 herenteams en 4 jeugdteams. 
In de eerste en tweede helft van het seizoen waren er 6 teams die in de minicompetitie 

speelden. D4, D5 en H3 kwamen uit in de 3e klasse. Voor hen betekende dit dat zij 2x een 

halve competitie speelden. In de 2e helft werden de teams opnieuw ingedeeld. 
We wisten 2 nieuwe trainers aan te trekken: Geert Fleuren (voor D1 en D2 in de 

promotieklasse) en Nick de Wild (voor een aantal heren- en jeugdteams). Helaas besloot 

Nick na 1 seizoen alweer te stoppen. 
Het seizoen kende vanwege het coronavirus helaas een vroegtijdig einde. De laatste 

speelronde was in het weekend van 7 en 8 maart, ongeveer 7 wedstrijden zijn niet gespeeld. 

Er is geen officiële eindstand van het seizoen 2019-2020. 
  
Trainingen 
We konden gebruik maken van het Udens College, waar we 3 velden tot onze beschikking 

hadden op verschillende avonden. En natuurlijk trainde elk team ook minstens 1x in onze 

thuishaven MuzeRijk. 
  
Beachvolleybal 
Voor het derde achtereenvolgende jaar is er Saturnus Beach, onder leiding van Peter 

Groenen en Veerle van den Heuvel. Inmiddels kent deze afdeling naast onze eigen leden uit 

de zaal ook leden die niet in de zaal spelen bij onze vereniging. 

 

Vanwege de eerdergenoemde coronamaatregelen is er in juni een mogelijkheid geboden aan 

alle leden van onze vereniging om een zogenaamde buitentraining te volgen. Buitensport 

was vanaf dat moment weer toegestaan en hier hebben veel leden gebruik van gemaakt. 

Bijkomend voordeel was dat meer leden dan voorheen kennis hebben kunnen maken met 

volleybal op de zand ondergrond en bleken ook veel plezier te hebben in beachvolleybal. 

 

Volleybalfacilitering 

Onder volleybalfacilitering behoort de algehele organisatie die nodig is om het volleybal 

mogelijk te maken. Te denken valt daarbij onder andere aan: 

• Materialen 

• Huur zalen 

• Zaalwacht 

• Scheidsrechters 

• Tellers 

• Kleding 

 

Hierover zijn geen bijzonderheden te vermelden. De organisatie hiervan is naar 

tevredenheid verlopen. 

 

Onze vereniging heeft het beleid dat we voor iedere trainer en coach een VOG aanvragen. 

Ook voor de seniorengroepen omdat daar ook veelal jeugdspelers meetrainen of invallen. 

 
Facilitaire zaken 

In de eerste helft van het seizoen (en het begin van de tweede helft) was vrijwel elke 

wedstrijddag op zaterdagen en woensdagen een volledige bezetting van de barvrijwilligers. 

Daarnaast is er op zaterdagen vrijwel elke wedstrijddag een vrijwilliger in de keuken 

geweest om het bekende menuutje te maken, of anders als ‘chef frituur’.  
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Wel is vastgesteld dat de poule van vrijwilligers krimpt en schatten we in dat wanneer deze 

tendens zich doorzet het niet meer mogelijk is om de barbezetting overeind te houden. 

De barinkomsten zijn een belangrijk deel van onze jaarlijkse inkomsten. Om het volleybal 

voor onze leden betaalbaar te houden, hechten we dan ook sterk aan het belang om de bar 

een aantal dagen in de week in eigen beheer te kunnen houden. 

 

Na de lockdown hebben we ook de bar vanaf 15 maart 2020 moeten sluiten. In augustus 

stonden de coronamaatregelen het weer toe om de bar weer te openen. 

 

Helaas werd de spoeling van vrijwilligers nog wat dunner, omdat een aantal van de vaste 

barvrijwilligers het nog niet veilig genoeg vonden om weer aan de slag te gaan.  

  

Marketing & Communicatie 

Bij de aanvang van dit seizoen is een marketingcommunicatieplan gemaakt onder leiding 

van Demi Gobes wat ook is afgestemd met de hoofdsponsor Hendriks Coppelmans. In dit 

plan zijn een aantal keypoints vastgelegd die ook in de besprekingen met de hoofdsponsor 

worden geëvalueerd.  

 

Nieuwsbrief 

Er is afscheid genomen van de Time-out. In plaats daarvan komt er regelmatig een 

nieuwsbrief uit. Deze wordt digitaal verzonden naar alle leden en sponsoren, maar is ook in 

papieren versie beschikbaar in MuzeRijk. In het seizoen 2019-2020 is er elke daadwerkelijke 

volleybalmaand een nieuwsbrief uitgekomen (oktober t/m december en februari). In maart 

is er vanwege het stopzetten van alle activiteiten slechts één nieuwsbrief uitgegeven.  

 

Krant 

Naar aanleiding van een aanbieding voor in de verenigingenkrant, zijn er afspraken gemaakt 

met het Udens Weekblad betreffende het plaatsen van krantenartikelen. Dit seizoen hebben 

wij 5 krantenberichten geplaatst. 

 

Website 

De website is up-to-date gebleven: krantenartikelen en andere belangrijke berichten die via 

de nieuwsbrief en social media zijn verspreid, zijn ook op de website geplaatst. Ook is een 

aparte pagina gemaakt voor alle coronaprotocollen. Omdat het huidige platform nog 

beperkingen heeft, is besloten om een nieuwe website te ontwikkelen 

 

Social media 

Het gebruik van social media heeft een grote vooruitgang geboekt vergeleken met vorige 

seizoenen. We zijn actief op Facebook en Instagram. Er werd wekelijks minimaal één bericht 

geplaatst. Ook dit veranderde toen corona voor een volleybalstop zorgde. Er werd toen 

slechts bij belangrijke berichtgeving wat geplaatst.  

 

Verdere communicatie 

Er zijn groeps-WhatsApps voor informatie die snel bij betrokkenen moet komen. Er is één 

groeps-WhatsApp voor senioren en één voor jeugd en mini’s waarin elk team 

vertegenwoordigd wordt door de teamcoördinator.  

 

Evenementen en acties 

Traditiegetrouw is het seizoen gestart met een presentatiedag met aansluitend een 

openingsfeest in de avond. Anders dan in het verleden is besloten om deze niet alleen voor 

de vrijwilligers te organiseren maar voor alle leden van onze vereniging. 
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De Rabo Club Support heeft in oktober/november 2019 een bedrag van € 485,81 

opgeleverd. Dit is een mooi bedrag. Toch is in de evaluatie besloten dat we dit voortaan nog 

actiever promoten omdat we daar nog kansen laten liggen. 

 

Ook zijn er activiteiten naast het volleybal georganiseerd, waaronder een Pub Quiz met ruim 

100 deelnemers. Mede als gevolg van dit succes is een evenementencommissie opgericht 

om meer van dergelijke activiteiten te organiseren om de binding van de leden te 

versterken. Zo is er ook een carnavalsfeest georganiseerd. Helaas hebben als gevolg van 

COVID-19 een aantal activiteiten, waaronder de marathon en het eindfeest geen doorgang 

kunnen vinden. 


