
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van Set Up IJsselmuiden wens alle leden een goed en sportief 
2014, in alle gezondheid, toe. Dat we er samen een mooi jaar van mogen 
maken, in harmonie en wederzijds respect met mooie toekomstige sportieve 
successen.  
 
Het jaar 2014 is voor onze vereniging prachtig gestart drie van onze jeugdteams hebben 
de halve finale van de NK Open Clubkampioenschappen bereikt, namelijk meisjes B, 
jongens B en C, een zeer knappe prestatie. Wij hopen dat dit in de halve finale een mooi 
vervolg kan krijgen met uitzicht op het bereiken van de finale ronde. 
 
In een onderhoud welke afgelopen week heeft plaatsgevonden met ambtenaren van de 
Gemeente Kampen en de sporthalbeheerder de heer Fred Smit, is van deze kant enige 
zorg kenbaar gemaakt,  hoe wij als leden van onze vereniging met onze materialen en in 
woord en gebaar jegens de sporthalbeheerder de afgelopen tijd zijn omgegaan.  Wij als 
bestuur willen alle leden er nogmaals op wijzen dat de sporthal en de kleedkamer(s) 
binnen een half uur na de laatste volleybalactiviteit netjes en opgeruimd dienen te 
worden achtergelaten en verlaten te zijn.  In overleg vooraf met de sporthalbeheerder de 
heer Smit, is er altijd wel iets mogelijk om een langer verblijf in de hal te tewerkstelligen, 
dit echter alleen als hiervoor dringende redenen aanwezig zijn, extra tijd zal door de 
gemeente Kampen namelijk in rekening worden gebracht. Ons advies is dan ook om na 
de laatste volleybalactiviteit gelijk gebruik te maken van de kleedkamer(s) en deze 
binnen een half uur te verlaten, hierop zal in de toekomst op worden gelet. 
Gemeentelijke naheffingen zullen we als vereniging helaas bij leden, die hier geen gehoor 
aan geven, verhalen. Of wij als vereniging zullen de sporthal op de woensdagavond 
langer moeten huren, met alle extra kosten van dien, lijkt ons geen optie. 
Tevens dient op last van de brandweer de nooduitgang ten alle tijden vrij te worden 
gehouden, hiervoor dus geen toestellen of netten plaatsen.  Overige gebruikers van de 
sporthal zullen hierop ook worden gecontroleerd en aangesproken. Ook kan er niet meer 
rechtstreeks tussendoor (achterom) worden gelopen tussen onze berging en de overige 
bergingen, de doorgang hiervoor is op last van de brandweer afgesloten. Alle 
(sport)materialen dienen dus via de gang onder de tribune of via de sporthal vloer 
worden getransporteerd.  
Allerlei verwijten en negatieve opmerkingen,  van het hier bovenstaand verwoord,  door 
leden van onze vereniging aan het adres van de sporthalbeheerder, zullen wat ons 
betreft verleden tijd zijn. Wij willen alle trainers oproepen hierop stringent toe te zien.  
De kou is nu uit de lucht tussen de Gemeente Kampen en wij als huurder van de 
sporthal. En laten we dit ook in toekomst zo houden. Er zijn nu eenmaal regels gesteld 
waarbij beide partijen zich dienen te houden. Bij calamiteiten kunnen we altijd de 
sporthalbeheerder raadplegen en in overleg treden. We zullen als bestuur dit gehouden 
gesprek met de Gemeente Kampen,  ook nog uitgebreid bespreken op de te houden 
algemene ledenvergadering 20 februari as, dan kunnen alle leden hier ook een oordeel 
over geven. Met alle reacties, op- en aanmerkingen kunnen wij dan in nader overleg 
treden met medewerkers van de Gemeente Kampen. 
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