
SSStelt zich voor
Leuk om jou te verwelkomen als nieuw lid van onze vereniging!
In dit document een paar handige zaken om je wegwijs te maken binnen onze club. Voor meer
uitgebreide informatie kun je terecht op onze website www.sss-barneveld.nl.

Contactpersonen:
Heren TC (Techn. Comm): Adriaan Kuiper Herentc@sss-barneveld.nl
Dames TC: Arjan Roelofs Damestc@sss-barneveld.nl
Jeugdbestuur: Bram Wildekamp

Aron Vink
Jeugdtc@sss-barneveld.nl

CMV: Simone van Essen
Anna de Kruijff

CMV@sss-barneveld.nl

SSSpeeltuin Simone van Essen ssspeeltuin@sss-barneveld.nl
Secretariaat: Yvonne Sennema Secretariaat@sss-barneveld.nl
Ledenadministratie: Annet Markesteijn ledenadministratie@sss-barneveld.nl
Penningmeester: Sandra Otse penningmeester@sss-barneveld.nl
Wedstrijdsecretariaat: Bert Glismeijer wedstrijden@sss-barneveld.nl
Scheidsrechterscoördinator: Emiel Sennema scheidsrechters@sss-barneveld.nl
Vrijwilligerspunten: Gepko Hahn vrijwilligers@sss-barneveld.nl
Website: Brand-Jan van de

Heuvel
webmaster@sss-barneveld.nl

Vertrouwenscontactpersonen: Jaap van ‘t Land
Jolanda Ederveen

vcp@sss-barneveld.nl
- telnr’s staan op de site -

Activiteitencommissie: Yanissa Gijsbertse
Danny van de Heg

actief@sss-barneveld.nl

Communicatiecommissie: Joke Hahn
Nienke Cornelissen

communicatie@sss-barneveld.nl

Barcommissie: Paul en Mirella Boshuis cheerSSS@sss-barneveld.nl
Verloren en gevonden
voorwerpen

In kantine Cheersss algemeen@sss-barneveld.nl

Lidmaatschap en contributie. De contributie bestaat uit een verenigingsbijdrage (kosten voor
zaalruimte, materiaalgebruik, trainers, e.d.) en een competitiebijdrage (bondscontributie,
inschrijfgeld competitie, zaalhuur wedstrijden). Daarnaast is er bij de senioren nog sprake van een
vrijwilligersbijdrage die kan worden terugverdiend door vrijwilligerstaken uit te voeren. Zie voor de
contributie en gegevens over het lidmaatschap: www.sss-barneveld.nl/vereniging/lidmaatschap

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan een vereniging als SSS simpelweg niet bestaan. Wij hopen daarom ook dat
er voor u / jou vrijwilligerstaken zijn die u / jou aanspreken. Hierbij kan aan van alles gedacht
worden, bv. in de kantine meedraaien, oud papier ophalen, team coachen, tellen bij een wedstrijd.
Voor een overzicht hiervan zie: http://www.sss-barneveld.nl/vrijwilliger/taken-omschrijving . Door
vrijwilligerstaken uit te voeren, kan (een deel van) de vrijwilligersbijdrage worden terugverdiend.

Door trainen te geven en / of te coachen krijgt men contributie vrijstelling (maar geen vrijstelling
van de vrijwilligersbijdrage!). Als hulptrainer of coach krijgt men ½ contributie vrijstelling.
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