Set-Up ‘69

							
Nieuwe leden

Er zijn weer een aantal nieuwe leden aangemeld bij Set Up.
Allemaal van harte welkom en veel speelplezier gewenst.
Loïs van Ravenhorst
Jayda Gerritsen
Lynn van der Kamp
Julia van de Dikkenberg
Emmelie van Donkelaar

Komr u ook naar de Algemene
Ledenvergadering op 1 maart?
Van de voorzitter..
Deze Volley Varia staat traditioneel in het teken van de komende Algemene
Leden Vergadering, ofschoon alle jaarverslagen inmiddels op de website gepubliceerd worden. Desalniettemin, wil ik wel een aantal zaken opmerken over
de komende vergadering.
Eerst wil ik echter de organisatie van de SVC bedanken, dat ze weer een geslaagd toernooi georganiseerd hebben. Ook hartelijke gelukwensen voor de
kampioenen en in het bijzonder natuurlijk onze eigen damesteams die kampioen geworden zijn. Inmiddels is de competitie in Barneveld al weer gestart en
staat ook de competitie in Woudenberg op het punt van beginnen.
Nog net in het oude jaar hebben we ook nog een bijzonder geslaagd oliebollentoernooi gehad, waarvoor we Gerard en Minne nog zeer bedanken voor de
organisatie.
Maar nu de ALV. We hebben een aantal belangrijke zaken te bespreken en ik
wil alle leden dan ook met klem vragen om aanwezig te zijn. Om te beginnen
zal Loran Bendeler afscheid nemen van het bestuur en er is nog geen vervanger voor hem. Ik wil u daarom vragen eens na te denken of u niet een stukje
van zijn taken kunt overnemen. De sponsoring en public relations is wel een
veelomvattende taak, maar ook een taak waar je makkelijk een klein stukje van
kunt overnemen en vele handen maken licht werk.
Verder merken we dit jaar in onze financiële situatie, dat de huurgewenning is
weggevallen. Het hoeft geen betoog, dat we ruim € 9000,-- niet zomaar kunnen
opvangen en ondanks de contributieverhoging stevenen we af op een aanzienlijk begrotingstekort. We willen ook niet elk jaar de contributie verhogen,

dus moeten er andere oplossingen komen. Een van de minder elegante oplossingen is het inkrimpen van het aantal uren dat wij de Breehoek huren. Een
andere oplossing is om meer inkomsten te genereren, maar daar hebben we
actieve leden voor nodig om daar invulling aan te geven.
Tenslotte presenteren wij “Het huis van Set Up ‘69”. Daarin opgenomen is het
huishoudelijk regelement. Dat huishoudelijk regelement was alweer een aantal
jaren oud en daardoor zijn er zaken die wij misten en ook andere zaken die
wat ons betreft eruit kunnen. Maar uiteindelijk beslist u als lid hierover. Als u
niet komt, kunt u er ook niet over meepraten. Dus dat is op zich al reden genoeg om te komen.
Kortom, tot ziens op 1 maart om 20.00 uur bij Boschzicht.

Jan van de Wetering

Ik heb al verschillende keren aangegeven, dat het noodzakelijk is, om aan de
commissie wat leden toe te voegen. We hebben een aantal zaken die goed
lopen en dat is met name met de kleding / tenue’s tassen voor teams etc.
Ook de wedstrijd ballen, loopt goed mede dankzij een aantal speelsters van
Dames 1. Er zijn wat sponsoren afgehaakt, voor de advertenties in de Volleyvaria. Zeker door toegenomen kosten in b.v. de zaalhuur is het essentieel,
dat we wat acties gaan ondernemen om het aantal sponsoren te vergroten en
ook de manier van sponsoren te gaan aanpassen. Ik kan dat zeker niet alleen
doen en het is essentieel dat zich mensen melden om te ondersteunen en ook
mij op (zeer) korte termijn te gaan vervangen, want mijn periode van 2 jaar
zit er bijna op. Ik heb helaas ook gemerkt, dat er misverstanden blijken te zijn
over de kleding sponsoring. Ik zal een duidelijke uiteenzetting plaatsen op de
website, zodat voor leden en sponsors de regels duidelijk zijn. Het gaat met
name om de wedstrijdshirts welke worden aangeschaft bij de Kast en de korting welke hier op wordt verleend.
Gr Loran Bendeler

Het was alweer voor de 31ste keer een zeer geslaagd oliebollentoernooi. Maar liefst 90 volleyballers deden er mee en werden gemixt ingedeeld in 14 teams.
Er werden vele leuke wedstrijden gespeeld, waar het meer ging
om het gezellig samen spelen dan om het winnen. Zo kwamen
spelers van alle teams met elkaar in contact. Voor de beste drie
teams was een prijsje beschikbaar gesteld door de sponsoren. Dit
waren van Heugten Transport, Mitra, VOF Leeuwdrent, de Breehoek, Torstai en Buro voor Bouwkunde. De organisatie was in goede handen bij Gerard Leeuwdrent en Minne Nawijn.
Na het volleyballen was het oliebollen eten in het sportcafé waar
het nog lang gezellig was met medewerking van Robin Schuurman
en Evert van Bentum, twee diskjockeys van Vallei Radio.

Iedereen die erbij was, bedankt
voor de gezellige avond!

abc-jeugd
De tweede helft van het seizoen is alweer in volle gang.
Maar we kunnen ook terug
kijken op een gezellig en leuke eerste helft van het seizoen, waarin we een gezellig
oliebollentoernooi hadden.
Ongeveer 30 jeugdleden
hebben een fanatiek potje
volleybal gespeeld en daarna genoten van de oliebollen
van Bakker Mulder. Het was
een geslaagde middag!
Daarnaast zijn de Meiden
B1 nog verrast onder een
teamuitje, vanwege het kampioenschap. Gefeliciteerd!
Inmiddels hebben de teams
al meerdere wedstrijden gespeeld. Ik wens iedereen een
gezellig en sportieve tweede
helft van het seizoen toe.
Groeten,
Annemieke van Voorthuizen

Jaarvergadering
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering
van Set Up ’69 in Partycentrum Boschzicht te houden op

dinsdag 1 maart 2016 om 20.00 uur
Tijdens deze ledenvergadering willen wij “Het huis van Set Up ’69
“ presenteren, waarin opgenomen het huishoudelijk regelement.
Naast de statuten is het huishoudelijk regelement een belangrijk
onderdeel van de vereniging. Daarin staan de afspraken die je
met elkaar maakt. Als je daarover mee wilt praten, moet je zorgen
dat je erbij bent.
Aangezien het huishoudelijk regelement alleen gewijzigd kan worden als tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is,
willen wij alle stemgerechtigde leden verzoeken daarbij aanwezig
te zijn. Stemgerechtigd zijn alle leden die op 1 oktober 2015 tenminste 18 jaar oud zijn.
Tot ziens op 1 maart.

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
Registration: 58559280





































er is er een jarig

hoera hoera..
April

Mei

1 Elise Tulen
3 Jeffrey Oudenaarden
4 Danique van Ginkel
5 Gwen Bloch
8 Denise Schipper
8 Denise van de Broek
9 Ariënne van Dijk
10 Julia van de Dikkenberg
13 Yvonne van den Brink
14 May Bendeler
15 Dieke van de Glind
15 Wenda van Duinkerken
21 Kimberly van der Grift
22 Carlijn van Setten

2 Britt Geijtenbeek
7 Jochem Schimmel
11 Marit Donselaar
11 Finn Tanis
12 Babette van der Heide
14 Onno Gardenier
27 Joanne Schimmel
31 Renske Berghuizen
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TC nieuws senioren
De eerste helft van de competitie zit er nu ruimschoots op. Een spannende
competitie voor meerdere teams. Dames 1 speelt een competitie waar alles in
zit. Leuke wedstrijden, soms wat mindere en heel veel spanning. Dat maakt een
competitie leuk. Samen met SSS DS. 2 en Heyendaal DS 1 strijden ze om de
eerste plaats. Nog 7 wedstrijden en we weten wie er rechtstreeks naar de 3e
divisie mag en wie het via promotiewedstrijden mag proberen.
Ook voor dames 2 is het een spannende competitie om in de 1e klasse te mogen blijven spelen. In de eerste helft hebben zij veel punten laten liggen maar
heel langzamerhand komen er punten binnen en winnen ze ook wedstrijden
zodat zij nu op een 8e plaats staan.
Dames 3 en 4 staan respectievelijk 4e en 6e in hun competitie. Leuke wedstrijden worden wel eens afgewisseld met mindere wedstrijden maar dat hoort erbij.
Bij dames 4 kan het zelfs zo zijn dat dat per set nog erg kan wisselen. Maar
goed al met al tevreden over de plaats die jullie innemen op de ranglijst in de 2e
klasse.
De 2e klasse voor dames 5 is een maatje te hoog. Toch spelen ze met veel
enthousiasme hun wedstrijden en proberen het hun tegenstanders moeilijk te
maken.
Dames 6, onder leiding van trainer/ coach Peter van Toor, heeft hun doel bijgesteld. Ze gaan voor het kampioenschap. Zaterdag 5 maart om 19.00 uur in de
Breehoek moeten zij tegen hun concurrent SSS DS 7.
Supporters, spelers en speelsters van Set-Up laat je zien en horen op zaterdag
5 maart en steun onze enthousiaste dames 6 in hun strijd tegen SSS DS. 7.
Want, een groot deel van dit team zit ook bij andere teams te kijken. Wat zou het
leuk zijn als nu de tribune bij dames 6 vol zit.
En verder blijft het natuurlijk altijd leuk als er supporters bij de wedstrijden zitten
te kijken. Welk team vindt dat nu niet leuk. Vooral enthousiaste supporters werkt
aanstekelijk. Elk team probeert op hun niveau een leuke wedstrijd te laten zien.
Ik wens jullie allemaal nog heel veel plezier en succes met de laatste wedstrijden.
Met vriendelijke groeten,
Renata van Heck.

Schreuder en Set Up 1 kampioen in SVC
Scherpenzeel - Het team van Autoschade Schreuder en Set Up dames
1 recreatie zijn de nieuwe kampioenen in de 46e editie van de Scherpenzeelse Volleybalcompetitie SVC. Zaterdagmiddag werd de laatste ronde
gespeeld en konden de kampioenen worden gehuldigd.
Autoschade Schreuder had in de laatste wedstrijd weinig moeite met het
wat geïmproviseerde team van Renswouw. Met ruime setstanden werd
met 3-0 gewonnen. De concurrent Het 2-wielerhuis vormde toen geen bedreiging meer en Schreuder behaalde verdiend het kampioenschap van
de 1e klasse. Renswouw eindigde onderaan en degradeert.
In de 2e klasse heren ging het er veel spannender aan toe. Hier waren
vier kanshebbers. TV de Bree pakte in een spannende wedstrijd tegen
Woudenberg 6 enigzins verrassend een 3-0 overwinning.
Daarmee stond TV de Bree bovenaan en moest in de volgende wedstrijd
PJGU Osnabrugge vol aan de bak tegen Balls & Babes Robu. PJGU
moest drie sets winnen om de Bree voorbij te streven. De eerste set
werd gemakkelijk gewonnen met 30-17. In de tweede set speelde Balls
& Babes sterk en wist PJGU behoorlijk onder druk te houden. Net in de
klok kwam PJGU langszij met 22-22. Het kwam dus op de laatste set
aan. Voortdurend stond PJGU ruim achter, zelfs met 17-9, maar net op
tijd kwamen zij naast de tegenstander en wonnen de set met 22-21. Een
nipte overwinning na een erg spannende wedstrijd bracht PJGU het kampioenschap en de promotie naar de 1e klasse.
Set Up 1 was de vorige ronde al kampioen van de 1e klasse bij de vrouwen. Ook de laatste wedstrijd tegen Renswouw werd met 3-0 gewonnen
en bleef daarmee ongeslagen. Renswouw eindigde als laatste en speelt
volgend jaar een klasse lager.
In de 2e klasse dames moest Set Up 3 slechts één set winnen om kampioen te worden en dat lukte. Na een zenuwachtig begin wonnen zij drie
sets tegen Woudenbergs Geel Zwart. En zo promoveren de vrouwen van
Set Up ook naar de 1e klasse.
De Eef de Ruiter Puntenbeker tenslotte was voor het team met het beste puntensaldo. De vrouwen van Set Up 1 mochten deze mee naar huis
nemen.

De van
standen
Bericht
de penningmeesters
Hallo allemaal,
1 maart is het weer zover, de algemene ledenvergadering. Wij
(Diana en Daphne) hebben de balans van 2015 inmiddels al klaar
staan. Door het wegvallen van de subsidie van de Gemeente
Scherpenzeel voor de huur van de Breehoek is er helaas een
gat in de begroting geslagen. Dit moeten we als vereniging met
ze allen proberen op te vangen zodat we een gezonde vereniging
kunnen blijven. Ondanks de contributieverhoging moeten er toch
echt stappen ondernomen worden. Een inkomstenpost waar wij
als vereniging nog weinig gebruik van maken is de sponsoring.
Als we naar verenigingen om ons heen kijken doen zij veel aan
sponsoracties om zo extra inkomsten binnen te krijgen.
Dus bij deze de oproep; Heb jij eventueel ideeën hoe wij als SetUp 69 meer sponsorgelden kunnen binnenkrijgen? Neem je ideeën mee naar de jaarvergadering en dan hopen we deze ideeën
op te kunnen zetten!
Groetjes Diana van Ginkel en Daphne Stoffelsen

webbeheer www.setup69.nl
De website wordt eigenlijk voornamelijk gebruikt voor de algemene informatie van Set-up,
dus niet details van individuele wedstrijden etc. Alle programma’s uitslagen en Standen
staan bij de respectievelijke teams
De standen uitslagen etc van de Mini’s staan op de homepage met een link naar deze
informatie, dit geldt ook voor de recreanten. Zaterdag a.s. 20-02 spelen de mini’s alle wedstrijden in de Breehoek en gaan proberen van alle teams actuele foto’s te maken en deze
ook te plaatsen op de website.
Wil ieder die een fout op de website ziet dus qua shirtsponsor – naam niet juist bij shirtnummer of fout gespeld, dit even aan me laten weten op webbeheer@setup69.nl. Er is nu
op de website toegevoegd een agenda en deze agenda ga ik binnen kort completeren en
aan sommige leden worden rechten verleend om de agenda te updaten, zodat ieder kan
zien wat er speelt of gespeeld heeft.
Ook is het inschrijfformulier aangepast, dus als iemand lid wil worden b.v. vrienden kennissen kan dit via de website. Nadat iemand lid is geworden moeten er nog wel wat gegevens
worden ingevuld samen met trainer en/of coach en dat kan hand matig gebeuren in de
toekomst zal het ook mogelijk zijn intern via de website te mailen of gegevens uittewisselen binnen de vereniging

Ik heb het al eerder gezegd. Ik ben geen IT er en het kost vrij veel tijd om het functioneren uit te vinden, maar langzaam maar zeker kom ik er achter hoe bepaalde zaken beter
en sneller kunnen. Ik hoop dat iedereen daar begrip voor heeft en alles meer tijd kost als
wanneer je het geheel in de hand geeft van een bureau.
Groeten,
Webbeheer SET-UP ‘69
Loran R.H. Bendeler
Kamillelaan 1
3925 RG Scherpenzeel
Tel. 033 2773737
Gsm. 0681 761945

SPEELSTER EN MINI-STER
VAN DE WEDSTRIJD

Zaterdag 9 januari 2016 speelde SetUp ‘69 tegen WaHo Dames 1 uit Wageningen. Dit team stond op de 8e
plek en het was dus belangrijk dat er
punten gepakt werden. Set-Up begon
erg sterk en stond zo 3-0 voor in sets.
De laatste set was de concentratie
verslapt en deze set werd dan ook
verloren. Uitslag 3-1 voor Set-Up. Mini-ster van de wedstrijd was Maureen
Nieuwerf. De speelster van de wedstrijd was Carlijn van de Wetering.

Zaterdag 30 januari 2016 stond
er een spannende wedstrijd gepland, namelijk Set-Up dames 1
tegen Arvevo dames 1 uit Arnhem. Het was de laatste wedstrijd voor Hilde Tanghe voordat zij met zwangerschapsverlof
gaat. Set-Up wist Arvevo te verslaan met een uitslag van 3-1
voor Set-Up. De speelster van
de wedstrijd was Hilde Tanghe
en de mini-ster was Iris Jakobs.

Dames 1

Zaterdag 20 februari stond de
wedstrijd Set-Up dames 1 tegen
Reflex dames 1 uit Duiven gepland. De vorige keer heeft SetUp van deze dames verloren,
dus het beloofde een spannende wedstrijd te worden. Set-Up
speelde sterk en wist alle 4 de
sets te winnen! De speelster van
de wedstrijd was Nienke van de
Wetering en de mini-ster deze
wedstrijd was Jochem Schimmel.

het tc nieuws...
De 46e editie van de Scherpenzeelse Volleybal Competitie is weer ten
einde. Terug blikkend met goede tot zeer goede uitslagen en resultaten.
Te beginnen bij de Heren 1 en 2, die zich beide hebben gehandhaafd in
de hoogste klasse met een verdienstelijke 4de en 5de plaats. Zo te zien
zijn ze er met z’n allen in geslaagd twee gelijkwaardige teams te formeren wat ook op de training al goed te merken is.
Dames 3 is kampioen geworden in de 2e klasse. Dames een geweldig
resultaat, het bleef tot de laatste wedstrijd spannend. Gefeliciteerd!!
Dames 2 is vorig seizoen dank zij hun kampioenschap gepromoveerd
naar de 1e klasse en hebben zich hier goed weten te handhaven. Tot op
de laatste wedstrijd, zat er nog een 2e plaats in, maar uiteindelijk werd
het een keurige 3e plaats.
Dames 1 wisten al een week dat zij kampioen waren, maar wilden ook
de laatste wedstrijd met 3-0 winnen. Wat hun gelukt is en zo zijn ze ongeslagen kampioen in de 1e klasse geworden. Wat de feestvreugde nog
groter maakte was dat in hun gevecht om ongeslagen kampioen te worden, er nooit meer aan gedacht was, dat er ook nog een puntenbeker te
verdienen was. Ook deze viel hun ten deel. Gefeliciteerd!!
Het seizoen is nog niet ten einde. Heren 2 en Dames 3 gaan of spelen al
in Barneveld en Heren 1 en Dames 1 en 2 gaan in Maart meespelen in
de Jumbo Volleybal Recreatie Toernooi in Woudenberg.
Wij wensen alle speelsters en spelers succes en veel volleybal plezier
de komende maanden.
Door enige mutaties is er nog plaats voor wat nieuwe speelsters en spelers. Weet je nog iemand, neem ze dan eens mee naar de training voor
een proefles.
Arie en Peter.

Hartelijk Gefeliciteerd!

De Meiden B1 zijn in de eerste helft van het seizoen kampioen geworden
in de 2e klasse en promoveert naar de 1e klasse. Omdat het kampioenschap
werd behaald in een uitwedstrijd is het team tijdens een gezellige avond
gourmetten gehuldigd en op de foto gegaan.
Het team bestaat uit: Abia Veenvliet, Britt Mandersloot, Lisanna vd Fliert,
Iris Snippenberg, Sanne vd Peut, Leonie Geefshuysen, Gwen Bloch, Sharon
Willems. Coach is Henk Veenvliet.

In de voorlaatste ronde van de Scherpenzeelse Recreatie Volleybalcompetitie is
het eerste vrouwenteam van Set Up'69 kampioen geworden van de 1e klasse.
Tegen het team van TZN moest één set worden gewonnen, maar het werden
er ruimschoots drie. Met setstanden 26-20, 22-17 en 30-15 werd gewonnen en
daarmee werd het kampioenschap geprolongeerd. Namens de club werden de
dames in de bloemetjes gezet en gingen zij op de foto. Het team bestaat uit
Mary van de Fliert, Gerda Valkenburg, Ria van Huigenbosch, Joke van Kampen,
Anja Lokhorst, Evelien Geurts en Mariska Willigenburg. Trainer is Peter van
Toor en coach is Wil Wigtman.
Uitslagen van zaterdag 30 januari 2016
Set Up 2 - Renswouw D1				
2-1
TZN - Set Up 1 D1					0-3
PJGU Osnabr. - Goes Assurantiën H2		
3-0
2-Wielerhuis - Set Up 1 H1				
2-1
Balls & Babes Robu - ASC H2			
0-3
Autosch.Schreuder - Set Up 2 H1		
3-0
Evida - Geel Zwart D2				
2-1
Enervo - TV de Bree H2				
0-3
PJGU Schimmel - Renswouw H1		
3-0
RReD - Set Up 3 D2					
0-3
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ter info...
Persberichten en foto’s
Steeds meer zien we, dat er door diverse leden foto’s en
berichten naar de kranten worden gestuurd buiten het
bestuur om. De wijze van aanleveren naar de kranten
gebeurt ook niet altijd op de goede manier en de foto’s
hebben vaak een te lage resolutie.
Het gevolg is dan, dat het artikel niet wordt geplaatst en ook de
foto niet. Om te voorkomen dat er geen nieuws van Set Up in de
krant komt, is er geruime tijd geleden een perscoördinator bij Set
Up. Deze zorgt er voor, dat artikelen en foto’s goed en op tijd voor de
deadline worden aangeleverd aan de kranten.
Ook wordt gekeken of een artikel direct of soms een week later kan worden ingestuurd.
Heb je iets wat in de krant moet, neem dan (liefst vooraf) contact op met
perscoördinator Henk van der Hoeff. Ook voor het maken van kampioensfoto’s en sponsorfoto’s kun je hem bellen of mailen.
Henk van der Hoeff
pers@setup69.nl
tel. 033-2772125
06-44300077

adressen
Bestuur
Voorzitter 		
Jan van de Wetering		
033 277 4434
									voorzitter@setup69.nl
Secretaris 			Erica Bos				secretaris@setup69.nl
Penningmeester 		
Diana van Ginkel en
				Daphne Stoffelsen		penningmeester@setup69.nl
Ledenadministratie
Annemieke Bokkers		
ledenadmi@setup69.nl
Sponsorcommissie
Loran Bendeler			sponsoring@setup69.nl
Technische Commissie Maroeshka van der Berkt
tc-jc@setup69.nl

Senioren
Contactpersoon		

Renata van Heck 			

renatavanheck@gmail.com

Jeugd Commissie
Mini’s
		
Myrthe Dijkstra 			
jcmini@setup69.nl
ABC				Annemieke van Voorthuizen ABC@setup69.nl
		

Recreatie

		
Contactpersonen		
Peter van Toor &			
				Arie Visser

recreatie@setup69.nl

Communicatie en sponsoring
Website			Loran Bendeler			webbeheer@setup69.nl
Sponsoring:			Loran Bendeler			sponsoring@setup69.nl
Volleyvaria			
Nienke vd Wetering &
				
Carola Slotboom
		
volleyvaria@setup69.nl
Scheidsrechters 		
Ines de Jong			
scheidsrechters@setup69.nl
Zaalleiding 			
Gerard Leeuwdrent & 		
06 10088961
				Minne Nawijn			06 51248911
Materiaalbeheer		
Gerard Leeuwdrent &		
gleeuwdrent50@live.nl
				Arie Visser &
				Minne Nawijn

VOLLEY VARIA

