Aan alle leden en ouders/verzorg(st)ers van leden van Set Up IJsselmuiden,
Zoals jullie in de media gelezen hebben gaan er vanaf 1 juli 2020 versoepelingen in voor
de binnensporten. Wij als bestuur van Set Up IJsselmuiden, zijn blij dat de
omstandigheden zodanig zijn, dat deze maatregelen eerder dan verwacht versoepeld
kunnen worden. Wij willen jullie in deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de laatste
ontwikkelingen rondom onze club.
Start na de vakantie
Helaas kunnen wij vanaf 1 juli de Oosterholthoeve niet huren. De hal is in het beheer van
de Gemeente en zij hebben besloten, zoals elk jaar, de sporthal in de zomervakantie niet
beschikbaar te stellen. Dat betekent dat, als de omstandigheden goed blijven, wij weer
beginnen na de zomervakantie, dus vanaf 17 augustus 2020.
Om zo goed mogelijk van start te gaan is het bestuur en de TC hard aan het werk om
alles te regelen voor het begin van de trainingen en de competitie. Zo zijn de
teamindelingen in concept bekend gemaakt en zijn we in gesprek over een zo gunstig
mogelijke zaalhuur voor onze vereniging.
Contributie
Bij deze voorbereidingen horen ook onze financiën. Wij zijn blij dat we jullie zoveel
mogelijk voordeel hebben kunnen bieden in de tijd dat we niet hebben kunnen sporten.
Om ook hier zo goed mogelijk van start te kunnen gaan, hervatten wij de contributie
vanaf het 3de kwartaal, dus vanaf juli 2020.
Je denkt misschien, waarom al vanaf juli, terwijl wij pas starten in augustus?
Dat komt omdat wij als club voordat het seizoen begint een aantal uitgaven moeten
doen, zoals materialen, kleding en inschrijvingen van de teams bij de bond. Deze
afdracht aan de bond hebben wij afgelopen seizoen, ondanks dat wij geen volledig
seizoen gespeeld hebben, wel volledig moeten betalen. Daarnaast loopt natuurlijk elk
seizoen de contributie over 12 maanden en is ook daar het maandelijkse bedrag op
berekend.
ALV
Aan het begin van het nieuwe seizoen (in September) organiseren wij tevens onze ALV,
die wij hebben moeten uitstellen. Zodra de exacte datum bekend is, communiceren wij
dat via de website en social media.
Activiteitencommissie
Volleybal vinden we allemaal een leuke sport, anders zijn we geen lid van Set Up. Binnen
onze vereniging zijn er naast de hierboven genoemde functies rondom bestuur en TC ook
nog andere taken te doen om het goed en leuk draaiend te houden. Zo is daar ook de
activiteitencommissie en organiseren zij door het jaar heen verschillende dingen. Een
aantal voorbeelden zijn; Set Up Feest, Sinterklaas voor de jeugd, Kamp voor de jeugd en
senioren en het onlangs gehouden jubileumfeest.

Om dit allemaal goed te georganiseerd te houden, is versterking in deze groep nodig.
Lijkt het jou leuk om bij 1 of meerdere activiteiten je steentje bij te dragen en om er wat
leuks van te maken, of heb je leuke ideeën voor een activiteit om te vieren dat we na de
vakantie weer van start kunnen? Laat het dan weten aan het bestuur.
Mochten jullie vragen hebben, laat dat dan weten via mail of app.
Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur van Set Up IJsselmuiden
Joffrey v/d Belt
Remco Bultman
Dik van Ginkel
Rob v/d Spek
Marleen Gerrits
Dijanne Riezebos

