Jaarverslag 2020-2021
Inleiding
Met het jaarverslag geeft het bestuur een overzicht van ondernomen activiteiten en van
ontwikkelingen die in 2020-2021 op ons pad zijn gekomen.
Op maandag 15 november 2021 zullen wij in de Algemene Jaarvergadering ons beleid en onze daden
toelichten en verantwoorden.
Het jaar 2020 en 2021 was een vreemd jaar door het Covid-19 virus.
Sportieve successen
Helaas zijn alle wedstrijden door het Covid -19 virus geannuleerd. Gedeeltelijk hebben trainingen
doorgang gevonden, zij het onder strikte regels.
Met dank aan al onze trainers en coaches!
Beleid
Een aantal belangrijke onderdelen van beleid zijn gedurende dit jaar geregeld aan bod gekomen:
•
•
•

Het financiële beleid;
Samenwerking met andere verenigingen;
Het vrijwilligerswerk binnen onze vereniging;

We zullen nu deze beleidspunten nader toelichten.
Het financiële beleid
In 2020 en 2021 hebben wij een moeilijk financieel jaar gehad omdat alle activiteiten door Covid -19
zijn geannuleerd. Door de Covid-19-steun en het wegvallen van zaalhuur en het besluit om de 2e
termijn van het seizoen 2020-2021 te laten vervallen hebben we het resultaat gelijk kunnen houden.
Daarnaast zijn we overgestapt van een financieel boekjaar, dat gelijk loopt met het kalenderjaar naar
een boekjaar dat gelijk loopt met het seizoen. In de jaarrekening van 2020-2021 wordt dit nader
toegelicht.
Samenwerking met andere verenigingen
In 2019 hebben we een pilot opgezet samen met Active Rooy en Maashees MVC ’64 om een aantal
gezamenlijke trainingen te verzorgen voor de CMV -jeugd. Deze zou ook doorlopen in 2020 tot aan
einde seizoen. Door Covid-19 heeft deze pilot helaas geen doorgang gevonden. Zodra alles weer
“normaal “ is, zal worden bekeken hoe verder.
Daarnaast zijn er afgelopen jaar overleggen geweest met verenigingen van Horst aan de Maas over
hoe om te gaan met Covid-19 en over gezamenlijke scholingsactiviteiten.
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Het vrijwilligersbeleid binnen onze vereniging zie punt beleidsplan 2018-2022
In 2020-2021 hebben we diverse vacatures ingevuld. Echter het is helaas niet gelukt om het bestuur
voltallig te krijgen. Daarom hebben we besloten om de commissies een meer actieve rol te geven en
dagelijkse zaken bij ze terug te leggen. Deze manier van besturen zal het komende jaar verder
worden uitgewerkt en worden geëvalueerd.
Het blijft een stevige taak voor het bestuur om vrijwilligersplekken in te vullen.

Het beleidsplan 2018-2022
Dit is nu nog van kracht. Het voorstel is om dit i.v.m. Covid-19 te verlengen tot 2024.
In dit beleidsplan staan verschillende ambities vermeld.
Hoever zijn we op weg om deze nieuwe ambities te realiseren?
De training
In de komende jaren zullen we de trainingsopzet blijven evalueren en waar nodig verbeteren. Een
belangrijk punt hierin blijft de relatie tussen training en coaching, aangezien bij veel teams de coach
een ander persoon is dan de trainer.
Binnen de Technische Commissie en de Jeugdcommissie worden de trainingsopzet en
- uitvoering geregeld besproken. Onlangs nog met de ouders van onze jeugdspelers. Onze trainingen
staan op een hoog niveau, maar daar waar verbeteringen mogelijk zijn, worden deze toegepast.
De communicatie tussen trainer en coach vraagt meer aandacht en we zoeken nog naar een
geschikte opzet.
Coaching
De technische commissie (TC) ondersteunt de coaches waar mogelijk, maar een helder beleid over
coaching is er nog niet. Het is onze ambitie om daarin de komende jaren verbetering te brengen en
samen met de TC hierover beleidsafspraken te maken.
In 2019 zijn nog geen concrete stappen gezet
Dit staat gepland voor het seizoen 2020-2021.
Jeugd
Over onze ambitie kunnen we kort zijn: handhaving van de huidige kwaliteit, gebruikmakend van onze
eigen opgeleide jeugd. Wij doen niet aan werving bij andere verenigingen en beseffen dat we het risico
lopen dat talentvolle jeugdleden de overstap maken naar een andere vereniging, waarbij het mogelijk
is om op een hoger niveau te volleyen.
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Dit is nog steeds ons beleid.
Vrijwilligers
VC Set Up voelt zich rijk met het grote aantal vrijwilligers in onze vereniging. Meer dan 30% van onze
leden is op de een of andere manier regelmatig actief. Daarnaast worden alle jeugdteams gecoacht
door de ouders. Welke ambities moet je daar nog bij hebben?!
Het beeld is aan het kantelen. Er zijn nog steeds vacatures en er wordt, niet altijd succesvol, om hulp
gevraagd. Ook de betrokkenheid van de ouders van de jeugdspelers neemt af.
Bestuur
Het is onze ambitie om in de komende jaren met een stabiel bestuur te blijven werken dat sterk genoeg
is om de ambities in dit beleidsplan na te kunnen streven. Gelet op het rooster van aftreden zullen we
blijven zoeken naar nieuwe bestuursleden.
Beachvolleybal
In de komende jaren zullen we, in samenwerking met camping ’t Karrewiel en met de gemeenten in de
regio, nagaan óf en hoe we onze toernooien (open-, bedrijven- en jeugd) kunnen uitbreiden met nieuwe
doelgroepen en nieuwe activiteiten. We zullen hier een lange termijnplanning voor opstellen.
Door Covid-19 zijn de Beachtoernooien van 2020 en 2021 niet doorgegaan.
En tenslotte…
Door Covid-19 heeft het hele seizoen 2020-2021 stilgelegen. We hopen vanaf nu weer een Covid-19
vrij seizoen te hebben
Oktober 2021
namens het bestuur,
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