
Jaarverslag TC 2018 

We zijn het seizoen 2017-2018 begonnen met een startdag voor onze mini- en ABC leden en hun 

ouders. ’s Morgens waren de mini’s met hun ouders aan de beurt. Er werd getraind, spelregels 

werden uitgelegd en natuurlijk een partijtje tegen de ouders. De morgen werd afgesloten met 

een patatje in de kantine. ‘s Middags was er het ABC mix toernooi. De dag werd afgesloten met 

een BBQ voor alle jeugdleden en hun ouders, trainers en coaches van de jeugd. We kijken terug 

op een mooie opening van het seizoen. 

Januari/ februari zijn de maanden van de gesprekken met trainers, coaches en de 

competitiespelende leden. 

In maart/ april hebben Diane van de Peut en Renata van Heck meegedaan met klasse (n) sport. 

Wij hebben 2 ochtenden een volleybal clinic gegeven. Verdeeld over de 2 ochtenden hebben  

ongeveer 300 kinderen van De Korenmaat en De Dorpsbeuk  kennis gemaakt met het 

volleyballen. 

Eind maart begin april beginnen we  met onze eerste opzetjes voor de teamindelingen en het 

zoeken van trainers en coaches voor de teams.  

Vorig jaar hebben de TC leden meegedaan aan een cursus voor TC leden. Wij hebben dat samen 

gedaan met Tivoc uit Tiel. Een hele interessante cursus waaruit voortkwam dat wij aan nieuwe 

beleidsplannen hebben gewerkt. 

Op dit moment is het beleidsplan voor de mini’s afgerond en besproken met onze CMV trainers. 

Ook het ABC beleidsplan is afgerond maar is nu bij de jeugdtrainers om te beoordelen. Het 

seniorenbeleidsplan is zo goed als klaar. Nog een paar kleine puntjes. Daarna wordt het 

besproken  met onze trainers en coaches en komt het op de website. 

Ook hebben een aantal mini - en jeugdtrainers meegedaan aan een cursus training geven. Deze  

kennis nemen zij naar de trainingen en wordt gedeeld met de andere trainers. 

Dan is het alweer einde competitie. 

Dames 1 heeft afscheid genomen van Marco Benne en Michiel Bakker heeft zijn plaats 

ingenomen. Zij eindigden als 2e en speelde P/D wedstrijden voor promotie naar de 3e divisie maar 

werden 4e in hun poule. Dus einde verhaal  dachten wij met een vervelend gevoel. Niets bleek 

minder waar , een ploeg trok zich terug en er kwam een plaats vrij voor Set-up dames 1 . 

Geweldig nieuws natuurlijk. Komend seizoen, na lange tijd, weer terug in de 3e divisie. De dames 

gaan er alles aan doen  om in de 3e divisie te blijven. 

Dames 2 heeft, na een moeizaam seizoen met veel blessures, zich niet kunnen handhaven in de 

1e  klasse. Niels Hardeman en Silvan Valkenburg gaan komend seizoen de dames trainen en 

coachen.   

Misschien lukt het om de komende jaren  terug te keren naar de 1e klasse.  

Dames 3 speelt al jaren in de 2e klasse en eindigde in de middenmoot. Zij worden getraind door 

Renata van Heck en gecoacht door Cees van den Berg. 

Dames 4 werd kampioen in de 3e klasse. Zij spelen volgend seizoen 2e klasse en gaan voor 

behoudt in deze klasse. Ze worden getraind en gecoacht door Ben Evers. 

Dames 5 speelt in de 3e klasse en worden getraind en gecoacht door Erica Bos. 

Het seizoen werd afgesloten met een gezellig eindfeest in de schuur bij De Greef , georganiseerd 

door dames 2. 

Op dit moment hebben wij 2 dames recreatieteams en 2 heren recreatieteams. Zij trainen allebei 

op de maandagavond. De dames staan onder leiding van Peter van Toor. 



Bij de ABC jeugd werden de MA2 , JA1 en MC1 kampioen in hun klasse. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van ons JA team. Het seizoen 2018- 2019 zijn we 

gestart met 8 jeugdteams. Te weten MA 1 , 2 en 3, JB 1, MB 1 en 2, MC 1 en 2. 

Het is een heel gepuzzel geweest om voor ieder team een trainer en coach te vinden maar 

uiteindelijk is het gelukt. Onze ABC leden worden getraind en/ of gecoacht door Henk Veenvliet, 

Romee van den Berg, Myrthe Dijkstra, Eduard de Jong, Diane van de Peut, Janise van den Berg, 

Renata van Heck,Eline Braun, Lotte Gaasbeek, Dianne ter Maaten, Ben Evers en Peter van Toor. 

Als TC  zijn we ontzettend blij met jullie inzet voor een jeugdteam. 

Het seizoen voor de ABC jeugd werd afgesloten met een poolparty in het zwembad “Het Willaer”. 

En dan nog onze mini’s. Zij trainen op maandag- en donderdagmiddag . Wij danken de vele 

jeugdleden die het afgelopen seizoen hebben training hebben gegeven aan een miniteam. Dat 

waren er het afgelopen seizoen best veel. De één heeft het hele seizoen geholpen de ander een 

aantal weken. Zij zijn afhankelijk van hun lesrooster. Net als vorig seizoen zijn we ook dit jaar 

gestart met 6 mini competitieteams. Maar inmiddels is het eind september en hebben we al een 

aantal nieuwe mini’s mogen begroeten op één van onze trainingen. Zij trainen een aantal keren 

mee om te kijken of ze het echt leuk vinden.  Ook voor de miniteams is het elk jaar een hele klus 

om voor ieder team een trainster te vinden. Op dit moment is dat op de maandagmiddag gelukt 

maar op de donderdagmiddag zoeken we nog 1 of 2 assistent trainers. 

Lijkt het je leuk om een miniteam te trainen of te helpen bij een training dan zijn jullie allemaal 

van harte welkom. De mini’s worden getraind door Diane van de Peut, Edith ter Maaten, Iris ter 

Maaten en Renata van Heck. En als de lesroosters het toelaten hebben we hulp van een aantal 

jeugdspelers. 

De mini’s hebben het seizoen afgesloten met een gezellige, sportieve dag op de boerderij van 

Diane en Gert van de Peut. 

Komend seizoen staat het woord vrijwilligers werk regelmatig op onze agenda, want  Set-up is 

een vereniging welke draait op vrijwilligers. Wij merken dat het steeds moeilijker is om 

vrijwilligers te vinden. Het clubje vrijwilligers wordt kleiner dus gaan wij op zoek naar nieuwe 

gezichten. Een hele uitdaging in deze tijd maar we gaan ons best doen. 

Met vriendelijke groeten,  

Renata van Heck 


