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Beste volleybalvrienden, 
 
Een nieuw volleybalseizoen staat weer op punt van aanvangen, hoop dat iedereen er 
weer uitgerust aan kan gaan beginnen. Voor ons als vereniging liggen er weer vele 
nieuwe sportieve uitdagingen in het verschiet. Allereerst wil ik onze nieuwe hoofdtrainer 
van heren 1 de heer Siemen Klaver van harte welkom heten binnen onze club, hoop dat 
hij het goede werk van Ron Kranenburg en Timo de Jager een goed vervolg kan gaan 
geven. En daar waar we vorige jaar mee zijn geëindigd, met prima en goed verzorgt 
volleybal, mee kunnen draaien in de bovenste helft van de 2e divisie, waarin na vele 
jaren weer de plaatselijke derby tegen, ja u leest het goed, Reflex 1 op het programma 
zal staan, een fantastische affiche. Ook stemt het tot grote tevredenheid dat dit jaar een 
tweetal dames teams onze vereniging gaan vertegenwoordigen in de competitie, het 
investeren in de dames en meisjes tak binnen onze vereniging begin z’n vruchten af te 
werpen, mooi om dit zo te zien groeien.  
 
Met maar liefst 19 teams gaan we als vereniging dit jaar van start, een viertal heren 
teams, twee dames teams, en drie jongens teams, maar liefst 5 meisjes teams, een 
drietal circulatie volleybalteams, met een extra team voor instromers en één recreatie 
heren volleybal team. Voorwaar een prachtig aantal teams wat binnen onze 
volleybalvereniging actief zal zijn, erg verheugend voor ons als vereniging, nu de 
landelijke belangstelling voor het volleybal wat tanende aan het worden is. Bij het 
circulatie volleybal melden zich nog wekelijks nieuwe jeugdleden aan, wat enige zorg 
geeft om deze goed te begeleiden. Hierin zal door de TC voor adequate oplossingen 
moeten worden gezorgd in overleg met onze trainersstaf. Ook onze mogelijkheden om 
trainingsonderdak te geven begint nijpend te worden (o.a. jeugdteams gaan meer 
avonden per week trainen in langere sessies, wat een zeer wenselijke zaak is), hierin is 
nader overleg met de Gemeente Kampen noodzakelijk om te komen tot meer 
traingingsuren. Mogelijkheden binnen sporthal “Oosterholthoeve” zijn er nauwelijks 
meer. We zullen dus op andere locaties onze trainingen gaan verrichten, hierin zal voor 
een goede oplossing worden gezocht, in nauw overleg tussen TC en jeugdtrainers.  
 
Bestuurlijk en het functioneren van het vrijwilligersteam binnen Set Up IJsselmuiden gaat 
het ook voor de wind, nagenoeg alle functies binnen de club zijn nu vervuld door actieve 
vrouwen en mannen. Hierin dienen we elkaar scherp te houden en ons aan de vooraf 
gemaakte afspraken houden, sommige taken dienen wel te worden uitgevoerd om het 
volleybal binnen onze vereniging mogelijk te maken. Hierop zal door het bestuur en de 
coördinator vrijwilligerswerk worden toegezien, het blijft vrijwilligerswerk maar met de 
restricties dat taken wel tijdig worden uitgeoefend. En mocht een taak onverhoopt niet 
kunnen worden uitgevoerd of verricht, dit dan tijdig kenbaar maken, zodat we 
gezamenlijk tot een goede en constructieve oplossing kunnen komen. Voortgang van 
uitvoering van taken voorkomt spanningen en ergernissen bij overige vrijwilligers. 
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Samen zullen we er voor moeten gaan staan dat het een uitdagend en succesvol 
volleybalseizoen mag gaan worden, rekening houdend met ieders persoonlijke wensen en 
kwaliteiten. Elkaar aanspreken op ordentelijk gedrag in woord en gebaar. Elkaar hierin 
corrigeren en aanvullen, we moeten het met elkaar doen, zijn een kleine vereniging 
waarin een ieder zijn/haar taak dient te vervullen. We zijn een prachtige club in de groei 
en bloei, met veel jeugdleden, helaas wat te weinig senioren leden. Het bestuur roept 
dan ook alle ouders van onze jeugdleden op, om ook uw gezicht regelmatig te laten zien 
en daar waar het kan vrijwillig hulp te bieden, om uw zoon of dochter de mogelijkheid te 
geven zijn of haar volleybalsport in een plezierige omgeving te mogen laten beoefenen. 
Hierin is uw hulp en inzet noodzakelijk. 
 
Wens ik, namens het voltallige bestuur, een ieder een prachtig en sportief succesvol 
volleybalseizoen 2014/2015 toe. 
 
Met een sportieve groet 
 
Henk Kaspers 
Voorzitter Set Up IJsselmuiden 
 
 
   
 
 


