
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Samen" 
 
“Samen” de naam van het door onze commissie opgestelde rapport “Vrijwilligersbeleid” 
met vele taak en functieomschrijvingen voor onze volleybalvereniging Set Up in nauwe 
samenwerking opgesteld met  mensen van Sportservice breedtesport Kampen. 
 
Samen gaan we dit nieuwe volleybalseizoen in, hopelijk breed gesteund door onze 10 
tallen vrijwilligers die onze vereniging draaiende moeten gaan houden, wie had dat een 
jaar geleden voor mogelijk gehouden. Samen hoop ik dat we op sportief gebied een 
fantastisch seizoen mogen beleven, met respect en sportiviteit voor elkaar, onze 
vereniging, onze tegenstanders, ons toegewezen scheids- en lijnrechters, begeleiders en 
de aan ons toevertrouwde materialen. Uiteraard hebben we niet alles in onze hand, maar 
we willen dat iedereen bij ons veel plezier beleeft aan het volleybal. 
 
Samen zullen we hier zorg voor moeten dragen en elkaar aan houden. Seizoen staat op 
beginnen, zorg heeft onze vereniging al te verwerken gekregen het bericht dat ons 
bereikte dat onze hoofdtrainer Timo Jager geveld werd door een trombose in zijn hoofd, 
dat heeft ons behoorlijk geraakt. Wij wensen Timo Jager dan ook heel veel sterkte en 
beterschap toe,  dat hij geheel zal herstellen en zijn werkzaamheden voor onze 
verenging weer kan aanvangen. Deze werkzaamheden zullen, tot de terugkomst van 
Timo Jager, opgepakt worden door een “oude” bekende binnen onze vereniging Ron 
Kranenburg, wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Ondanks zijn drukke 
volleybalwerkzaamheden heeft hij zich bereid verklaart dit voor onze vereniging te willen 
doen, daarvoor dank.  
 
We gaan samen het seizoen beginnen, met maar liefst 20 teams, een 4-tal senioren 
herenteams, één dames senioren team, een drietal jongensteams, maar liefst 6 
meisjesteam, een viertal circulatievolleybal teams en een tweetal recreatieteams (heren 
en dames), iets waar we als vereniging trots op kunnen zijn. 
 
Samen er voor staan en gaan, 10 oktober a.s. zal in een extra ingelaste leden-
vergadering het presentatieplan “Vrijwilligersbeleid” aan onze vereniging worden 
overhandigd, wij hopen op uw en jouw komst, een ieder zal geacht worden zijn of haar 
steentje bij te dragen binnen onze vereniging en onze vereniging is dat het zeker waard. 
 
Met een sportieve groet, 
 
Namens het bestuur van Volleybalvereniging Set Up 
 
Henk Kaspers 
Voorzitter Set Up 
 


