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Namens het bestuur
Nog een paar dagen en dan start 2021. Een jaar waarin we 
hopelijk meer mogen volleyballen dan het afgelopen jaar. We 
hebben in 2020 tot en met maart gevolleybald. Daarna stopte 
het seizoen abrupt. Bijzonder jammer, want er lagen nog veel 
kansen voor een aantal van onze teams.

We hebben tussen maart en juni gelukkig niet stil hoeven te 
zitten. Voor de jeugd en de senioren heeft Manon Stoffelsen 
uitdagende en leuke bootcamps georganiseerd. Dit werd mede 
mogelijk gemaakt door HC De Holestick die hun hockeyveld 
beschikbaar voor ons stelde. De mini’s hebben een aantal keer
getraind op het Valleivogelsveld.

Ook moesten we in het afgelopen seizoen afscheid nemen 
van Ben Evers en Michiel Bakker als trainer en coach. Ben en 
Michiel, heel erg bedankt voor jullie jarenlange inzet voor onze 
vereniging! Natuurlijk bedanken we ook alle andere vrijwilligers 
voor hun inzet van dit jaar.

Op 6 oktober hebben we de Algemene Ledenvergadering 
gehouden in Boschzicht, welke ondanks alle restricties toch 
druk bezocht werd door de leden. Tijdens deze ALV zijn alle 
verslagen van de commissies goedgekeurd. Tevens is er 
gesproken over de contributie, waarover in deze Volley Varia
meer. Minne en Gerard werden extra in het zonnetje gezet 
voor alle extra werkzaamheden vanwege de
coronamaatregelen.

Daarnaast hebben we ook afscheid moeten nemen van onze 
voorzitter, Jan van de Wetering. Jan heeft 10 jaar lang de 
voorzittersfunctie op zich genomen. Hij heeft onder andere de 
gebruikers overleggen met De Breehoek en de gemeente op 
zich genomen. Tijdens ons 50 jarig bestaan konden we dankzij 
Jan zijn inzet, denk aan het leggen van contacten, het zoeken 
van sponsoren, het Nederlands Mannen Volleybalteam laten 
komen om een wedstrijd te spelen. Jan is ook maker van het
tribuneblad. Jan, ook jij heel erg bedankt voor je inzet voor 
onze vereniging!

Gelukkig hebben we niet alleen maar afscheid hoeven nemen 
van vrijwilligers. Harry Kenter kwam onze vereniging versterken 
en traint Dames 1 en Dames 2. Wij zijn heel erg blij met zijn 
enthousiasme en betrokkenheid bij de vereniging.

Voor verdere ontwikkelingen rond corona houden we jullie op 
de hoogte via de mail en website.

Voor nu blijf allemaal gezond en een gelukkig en sportief 
nieuwjaar!
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Namens de penningmeesters
Hierbij een bericht van de penningmeesters. 

Voor ons was het, net als voor iedereen,  een ander jaar 
dan normaal. Het seizoen 2019-2020 hebben we positief 
kunnen afsluiten i.v.m. de contributie welke wij wel hebben 
geïncasseerd aan het einde van het seizoen. De reden 
hiervoor is reeds toegelicht tijdens de jaarvergadering.  

Vervolgens is seizoen 2020-2021 ook anders begonnen dan 
normaal. Met het bestuur is besloten dat de contributie alleen 
geïnd werd voor de jeugd. Dit was mogelijk omdat er vorig 
seizoen een kleine buffer was opgebouwd. 

Hoe de komende maanden gaan lopen is voor iedereen de vraag. 
Gelukkig hebben we vanuit de Nevobo te horen gekregen dat 
een deel van de reeds betaalde teamgelden en contributie voor 
de Nevobo terugbetaald zullen worden. 

Verder is het mooi om te noemen dat Set Up 69 weer een mooi 
bedrag mag ontvangen vanuit de Rabobank clubkasactie, dank 
voor jullie stem. Het bedrag is €758,58. 
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Een warm welkomAAN ONZE NIEUWE LEDEN

Saar Quint
Jurrien van den Berg
Harry Kenter
Ava van den Ham
Nikki van de Griendt
Sjors Verbaan
Amanda van de Hoef
Lizzie Wuck

Veel volleybalplezier bij Set Up ‘69!



  Loran Bendeler

  Tel +31 33  2854578
  Fax +31 84 8763237
  Gsm: +31 681 761945
  Mail: loran@ben-for.com
  Web: www.ben-for.com
  VAT number NL 091503255B01
  EORI number : NL 091503255



Van de redactie
De eerste helft van dit rare volleybal seizoen zit er al weer 
op. Inmiddels mis ik het volleybal toch wel heel erg. De 
laatste wedstrijd die ik gespeeld heb kan ik me amper 
nog herinneren. Ik hoop dus heel erg dat na 19 januari 
de trainingen weer snel opgepakt kunnen worden.

In deze uitgave kan je lezen wat voor een mooi bedrag 
er is opgehaald met de Grote Clubactie. Ook hebben 
de mini’s nog een leuk sinterklaasfeest kunnen vieren.

Beryl Osnabrugge

VOOR NU WENS IK IEDEREEN 
FIJNE FEESTDAGEN EN VOORAL 

EEN GEZOND 2021!



Er is er een jarig HOERA HOERA
januari

3 Amanda van de Hoef
5 Samantha 
Leijenhorst
17 Lise Vrijhoef

februari

2 Emma Methorst
15 Bente Osnabrugge
27 Lieke van Donkelaar

maart

1 Ava van den Ham
6 Aniek van Bennekom
7 Charlotte van Keeken
8 Evi van de Broek
20 Nikki van de Griendt
26 Fay Schepers
27 Anna Terlouw
30 Maureen Nieuwerf

april

10 Julia van de 
Dikkenberg
13 Yvonne van den 
Brink
22 Carlijn van Setten
25 Nick van Ginkel

MAAK ER EEN 
LEUKE DAG VAN!





TC nieuws ABC Jeugd
VAN EDUARD DE JONG

Het einde van het jaar nadert alweer. De  JC1, MB1, MB2, 
MA1 en DS6/7 konden wekelijks blijven trainen. Voor de MB2-
JC1 zelfs een tweede keer. Ook zijn er onderlinge wedstrijden 
gespeeld om de spanning er ook wat in te houden en te weten 
waarom je traint. 

Vanaf november zijn er speelsters geselecteerd om mee te 
trainen met een hoger team. Toen bekend werd dat de senioren 
(in dit geval Dames1) mochten trainen is er  een extra (kleine 
groep) meiden uit de MB1 en MA1 gekozen om met hun mee 
te trainen onder begeleiding van Harry. Het is mooi om te 
zien hoe hier gezamenlijk wordt getraind. Voor de meiden een 
prima stimulans om extra ervaring op te doen.

Zoals in de vorige Volley Varia is aangegeven hebben we ook 
nieuwe trainers mogen verwelkomen. Fijn dat jullie er steeds 
bij zijn.

Rekening houdend met de mogelijkheden denken we dat we er 
alles uit hebben gehaald dit jaar wat mogelijk was. Er zou op 
maandag 28 december om 19:00u nog een afterkersttoernooi 
worden gehouden maar gezien de laatste persconferentie kan 
dit helaas niet doorgaan.  

Tenslotte, zonder de inzet van alle trainers was het nooit 
mogelijk geweest de trainingen door te zetten. Elke week 
weer de aanwezigheid registreren, de ballen en materialen 
schoonmaken en zorgen dat iedereen lekker kan trainen.
De jeugd heeft door hun durf, doorzettingskracht en gezond 
verstand door kunnen sporten en dat is een groot goed. Wij 
waarderen het enorm dat zij er altijd zijn!

Prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond uiteinde!

Groeten,

Eduard de Jong



TC nieuws mini’s VAN DIANE VAN DE PEUT
In september zijn we gestart met de trainingen. Na wat 
onderlinge wissels binnen de teams zijn we van start gegaan 
met 5 teams. Al snel kwam er een 6e team bij. Het is wel 
iedere keer weer een puzzel om voor elk team een trainer 
te vinden. Gelukkig kunnen we gebruik maken van meiden 
uit de MA1 en MB1. Mochten er mensen/leden zijn die op de 
maandag een uurtje over hebben, je bent van harte welkom.

Voor de mini’s zijn we zeker blij dat ze lekker konden ballen 
de afgelopen maanden. Ze missen wel de wedstrijden. Dat 
vertellen ze ook aan ons. Het is ook best lastig om ze daarom 
ook gemotiveerd te houden. 

Op maandag 30 november kwamen alle minis in de breehoek 
om samen sinterklaas te vieren. Helaas kon sinterklaas er 
zelf niet bij zijn ivm covid 19. Maar hij had een mail en  een 
doos  gestuurd, met de kleren van de pieten. In deze mail 
vroeg hij of de trainers de kleren wilde aantrekken om het zo 
toch feestelijk te laten zijn. Sommige kids waren verkleed en 
hadden zelfs een andere naam. Bijvoorbeeld Malle Pietje
Er waren verschillende spellen uitgezet, waaronder airhockey, 
twister, tafeltennis op dikken matten, de minitrampoline en 
klimmen op het wandrek. Bij de minitrampoline kregen we 
hulp van een trainster van Doto.

De foto’s op de website laten een goede indruk achter hoe 
gezellig het was.

Tijdens het Sinterklaas feest zijn ook de topverkopers van de 
Grote Clubactie in het zonnetje gezet, nogmaals grote klasse 
Karlijn Kraai, Evi van de Broek en Nikki van de Griendt.

Helaas was maandag 14 december de laatste training. En is er 
geen trainen tot 19 januari 2021. Verder willen wij iedereen 
hele fijne kerstdagen toewensen, een gezellige en veilige 
jaarwisseling en uiteraard een super begin van 2021.

Diane van de Peut

http://www.setup69.nl/galleries/sinterklaas-minis/


Dit jaar zijn er maar liefst 602 
loten verkocht. Hiermee is het 
totaalbedrag van €1444,80 
opgehaald! 

De topverkopers van dit jaar 
zijn: 
1. Karlijn Kraai, met 28 loten
2. Nikki, met 27 loten
3. Evi van de Broek, met 26   
 loten



TC Nieuws senioren
VAN RENATA VAN HECK

Ja wat zal ik eens schrijven over het einde van de 1e helft van 
het seizoen... We gaan net aan de 2e lock down beginnen. 
Jammer, ontzettend balen.

Na een paar weken van trainen en ongeveer 3 wedstrijden, 
verder moesten we stoppen met trainen en het spelen van 
wedstrijden. Jeugd onder de 18 jaar mochten wel trainen en 
uiteindelijk senioren in groepjes van 4. Deze optie hebben 
we goed bekeken maar bleek toch niet haalbaar voor alle 
seniorenteams.

Vanaf 16 november hebben kleine groepjes van dames 1 
getraind met een aantal A en B jeugd onder leiding van 
Harry. Even wennen voor dames 1 maar de jeugd vond het 
geweldig. En nu er toch geen wedstrijden waren waarvoor 
getraind moest worden konden we op deze manier de tijd 
eens op een andere manier invullen. Dank aan de jeugd 
TC en Harry die deze manier van training mogelijk hebben 
gemaakt.

We hadden goede hoop dat er in januari iets meer mogelijk 
zou zijn voor de senioren, maar dat is helaas niet het geval. 
Tot en met 19 januari geen trainingen.

Het belangrijkste voor nu is: blijf gezond.
Als laatste wil ik iedereen, ondanks de beperkingen, een 
goede en fijne kerst wensen en een hoopvol
en gezond 2021.

Namens de TC,

Renata van Heck





Bestuur
Voorzitter    Jan van de Wetering  033 277 4434  
         voorzitter@setup69.nl
Secretaris    Denise Schreuder   secretaris@setup69.nl
Penningmeester   Diana van Ginkel en 
    Daphne Stoffelsen  penningmeester@setup69.nl
Ledenadministratie  Annemieke Bokkers  ledenadmi@setup69.nl
Sponsorcommissie Hendrika ter Maaten  sponsoring@setup69.nl
Technische Commissie   Renata van Heck   renatavanheck@gmail.com

Senioren
Contactpersoon  Renata van Heck

Jeugd Commissie   
Mini’s      Gert-Jan van Donkelaar jc-mini@setup69.nl 
ABC    Romee van den Berg, Eduard de Jong &    
     Diane van de Peut  ABC@setup69.nl 

Recreatie       
Contactpersonen  Dick van Setten &
    Margreet van Bennekom recreatie@setup69.nl  

Communicatie en sponsoring
Website   Eduard de Jong   webbeheer@setup69.nl
Sponsoring   Hendrika ter Maaten  sponsoring@setup69.nl
Volleyvaria   Beryl Osnabrugge      volleyvaria@setup69.nl
Scheidsrechters      Ines de Jong   ines.de.jong@gmail.com
Zaalleiding    Gerard Leeuwdrent &    06 10088961
    Minne Nawijn   06 37269922
Materiaalbeheer  Gerard Leeuwdrent &  gleeuwdrent50@live.nl
    Arie Visser & Minne Nawijn


