


Hartelijk 
       Welkom!

Er zijn weer een aantal nieuwe leden aangemeld bij Set Up.
Allemaal van harte welkom en veel speelplezier gewenst.

Lisa Bouw 
Demy van Straten 
Anouk Vermeulen

Nieuwe leden





 Van de voorzitter..

Het is fijn om iedereen weer terug te zien na de vakantie. Helaas hebben we 
wel afscheid moeten nemen van een aantal leden, die ons om verschillende 
redenen verlaten hebben.

Daardoor is het aantal leden van onze vereniging sinds de laatste paar jaren 
aanzienlijk teruggelopen. Eerder waren het er nog 250, nu zijn we nog met ca. 
215 leden.

Gelukkig zijn er aan het begin van het seizoen wel weer een aantal mini’s bijge-
komen. Het blijft nog wel een probleem om voldoende trainers voor de mini’s te 
vinden, maar we hopen dat we dit met elkaar kunnen oplossen zodat we ruimte 
krijgen om nog meer mini’s te ontvangen.

Het teruglopen van het aantal leden baart ons natuurlijk wel enige zorgen. Je 
mist dan ook de contributie-inkomsten van die 35 leden en dan spreek je al 
snel over een bedrag van ca.  € 7000,00 per jaar. We kunnen dat niet opvan-
gen met het verminderen van het aantal uren in De Breehoek. Mogelijk moeten 
we daar voor volgend jaar dus nog meer maatregelen nemen.

Een andere zaak die ons bezighoudt is de prijs van de consumpties in onze 
thuisbasis, De Breehoek. Sommige prijzen zijn met 50 tot 70% gestegen en wij 
begrijpen, dat het De Breehoek er veel aan gelegen is om uit de rode cijfers 
te komen, maar wij vinden het wel jammer dat dit ten koste moet gaan van de 
sporters. Wij hebben daarover een klacht ingediend en wij hopen dat we sa-
men tot een aanvaardbare oplossing kunnen komen.

De eerste competitiewedstrijden zijn inmiddels achter de rug en ook de mini’s 
hebben hun eerste wedstrijden gespeeld. We merken, dat het volleybal nog 
steeds leeft en ook een belangrijke plaats inneemt in het verenigingsleven van 
Scherpenzeel. 

‘‘Volleybal doe je met z´n 
allen met elkaar! ‘‘



Jan van de Wetering

Laten we daarom met zijn allen het plezier te houden in het volleyballen en 
vooral het verenigingsgevoel in stand te houden. Daarbij horen ook dingen als 
trainen, coachen, fluiten, samen in het sportcafé zitten want de vereniging dat 
ben je met zijn allen bij elkaar.

Met vriendelijke groeten,



Van de redactie...

Hallo allemaal,

Dit is dan weer de eerste Volley Varia van het nieuwe volleybalseizoen. Ho-
pelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad. 

We willen hierbij aan iedereen vragen, als je iets geplaatst wil hebben in 
de Volley Varia of op- of aanmerkingen heb, dan mag je een mailtje sturen 
naar: volleyvaria@setup69.nl. 

Voor nu wensen wij jullie allemaal een heel fijn nieuw volleybalseizoen toe!

Groetjes,

Carola Slotboom en Nienke van de Wetering

Fijn volleybalseizoen 
allemaal!



Hallo Allemaal, 

Vanaf 1 oktober gaat de Grote Clubactie weer van start! 

Dit jaar doen ook wij weer mee, en deze keer is ons doel: Nieuwe volleybal netten! Deze zijn 
weer aan vervanging toe, en omdat dat iets is wat bij volleybal niet kan ontbreken willen wij hier 
zo veel mogelijk geld voor ophalen! Doen jullie mee??!

Van de loten opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze clubkas! En daar-
naast maken lotenkopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van € 
100.000,-!

Verkoop je 20 loten of meer, dan ontvang je een gratis pretpark kaartje! En natuurlijk hebben wij 
nog 3 leuke prijzen voor de gene die de meeste loten verkopen voor Set-up… 
Dus zet ‘m op!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoe kun je kopen en verkopen?

Volgens de verkoopboekjes: 
Jullie als jeugd teams krijgen een verkoop boekje waarmee jullie de loten aan de deuren, in de 
familie, in de buurt enz. kunnen verkopen. Degene die loten kopen mogen hun gegevens invul-
len, het aantal loten en daarbij de eenmalige machtiging. 
Is jouw boekje vol? Stop hem in de inleverbox in de kantine en vraag gerust om een nieuwe!

Volgens de intekenlijsten:
Jullie als senioren en recreatie teams krijgen een lijst waarop jullie kunnen invullen hoeveel loten 
jullie willen kopen. Wij komen deze bij jullie langs halen en zorgen dat jullie de loten van ons 
krijgen.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We hopen op weer een goede opbrengst dit jaar!!
Groetjes Michelle, Pauline en Rianne 

Hebben jullie vragen of is er iets niet duidelijk, mail ons gerust!
Groteclubactiesetup@hotmail.com

TIP: Een site vol spelletjes, www.kids.clubactie.nl , neem eens een kijkje!



Beste sponsoren en leden van Set Up ‘69,

Vanaf deze week gaat de Grote Clubactie weer van start! Dit jaar doen wij als club ook weer mee 
en willen wij natuurlijk zo veel mogelijk loten verkopen voor onze club. Van de opbrengst gaat 
maar liefst 80% naar onze clubkas. En daarnaast maken de lotenkopers kans op fantastische prij-
zen met als hoofdprijs een geldbedrag van €100.000,-! 

Dit jaar verkopen wij ook ‘Superloten’ voor onze sponsoren. 
Een Superlot kost €150,- en van deze prijs gaat €120,- naar onze clubkas. De koper van het Su-
perlot ontvangt 50 loten en maakt dus 50x kans op Grote Clubactie prijzen. Daarnaast geeft elk 
verkocht Superlot onze verenging kans op een groot clubfeest, een superdeal! 

Met vriendelijke groet, 
De Grote Clubactie Set Up ’69 

                          www.facebook.com/groteclubactiesetup69 



  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...

November
4 Sharon Willems
5 Abia Veenvliet
9 Roos van Ee
12 Anouk Vermeulen
13 Emma Habermehl
17 Tatum van Donkelaar
22 Iris van Snippenberg
25 Rick Lagerweij
29 Mariëlle Klomp
30 Wytske Brandsma

Gefeliciteerd, al lemaal!

oktober 
 
1 Lieke van Bennekom
3 Iris Jacobs
7 Angela Blom
8 Wismaïline Zegers
8 Tessa Paauw
9 Henry van Ginkel
22 Joyce van den Brink
26 Carianne Vos

december
8 Yamele van Kampen
12 Sven Leppers
16 Lisanna van de Fliert
19 Anouk Tekelenburg
28 Jill van Duinkerken



TC nieuws  senioren
De vakantie zit erop. Vanaf 22 augustus zijn alle teams weer begonnen met hun 
trainingen. En trainen is leuk maar wedstrijden spelen nog leuker. Daar train je 
tenslotte voor. Het komend seizoen spelen we met 5 damesteams in de com-
petitie.

Als TC zijn we blij dat ieder team een trainer en een coach heeft. Marco Benne 
is ook dit jaar trainer en coach van dames 1. Mark van Leijenhorst traint dames 
2 en Jantine Pater en Monique Arts zullen per toerbeurt de wedstrijden van da-
mes 2 coachen. Ben Evers traint en coacht dames 3. Renata traint dames 4 en 
Cees van den Berg is hun coach. En dames 5 wordt getraind en gecoacht door 
Peter van Toor.

Op het moment van schrijven zijn de eerste competitiewedstrijden gespeeld. En 
er is een hele goede start gemaakt. Zaterdag 24 september was dames 1, 2 en 
4 te gast bij Scylla in Wageningen. Dames 1 heeft na een moeilijke start toch 
4 punten weten te pakken. Dames 2 heeft 2 punten mee naar huis genomen 
en dames 4 nam 5 punten mee naar huis. Dames 3 en 5 speelden hun eerste 
wedstrijd thuis zij wonnen allebei hun wedstrijd met 3 – 1. Super dames 5. Jullie 
eerste wedstrijd in de 3e klasse en dan meteen 4 punten pakken. Zo bam. Het 
begin is er.

Namens de TC wens ik iedereen een gezellig en sportief competitieseizoen en 
we hopen natuurlijk dat ieder team hun doelstellingen zal halen. Ik heb al veel 
doelstellingen gehoord. Er zitten hele uitdagingen tussen. Succes trainers, coa-
ches en speelsters. Jullie zullen het met elkaar moeten waarmaken.

Met vriendelijke groeten,

Renata van Heck
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Zaterdag 1 oktober stond de eerste 
thuiswedstrijd van het seizoen voor 
Dames 1 gepland tegen Heyendaal 
Dames 2 uit Nijmegen. Het beloofde 
een spannende wedstrijd  te worden. 
Deze belofte werd waargemaakt, 
want de sets gingen erg gelijk op. 
Set-up wist wel op een voorsprong 
van 2-0 in sets te komen. Maar Hey-
endaal kwam sterk terug en het 
werd 2-2. De laatste set wist Set-
Up net naar zich toe te trekken en 
het eindigde in een 3-2 uitslag voor 
Set-Up. De speelster van de wed-
strijd was Mareille Valkenburg. De 
mini-ster was Lieke van Donkelaar. 

VAN DE WEDSTRIJD
SPEELSTER EN MINI-STER

Dames 1



De eerste twee wedstrijddagen van dit seizoen zijn al weer achter de rug. Dit seizoen 
zijn er 6 miniteams gestart met trainen, waarvan er nu 5 teams deelnemen aan de CMV 
competitie.  We gaan er met volle moed tegenaan en hopen er weer een heel leuk en 
leerzaam seizoen van te maken met de kinderen, de ouders en de trainers. 

de mini’s
Speeldagen mini’s 
Heb je zin om een keer te komen kijken bij de mini’s? 

Dit zijn de speeldagen:

Datum   Plaats
1ste helft
10 september 2016 SDS (Voorthuizen)
24 september 2016  NVC (Nijkerk)
1 oktober 2016  Woudenberg
    Renswouw
29 oktober 2016  DOS (Lunteren) 
19 november 2016  SSS (Barneveld)
3 december 2016  SSS (Barneveld)
17 december 2016  THUIS!

2e Helft
14 januari 2017  Renswouw
    SSS (Barneveld)
28 januari 2017  SSS (Barneveld)
11 februari 2017   DOS (Lunteren)
11 maart 2017  THUIS!
25 maart 2017  SDS (Voorthuizen)
8 april 2017  Woudenberg
    NVC (Nijkerk)
16 april 2017  SSS (Barneveld)

Voor in de agenda:

Woensdagmiddag 
16 november 2016 
organiseert de Sinter-
klaasvereniging in sa-
menwerking met DOTO, 
de judovereniging en Set 
up ’69, een activiteiten 
middag in de Breehoek. 
Verdere informatie hier-

over volgt.

Maanda gmid da g  
5 december 2016 
zal er voor alle mini’s van 
Set up ’69 een gezellige 
pietentraining zijn in de 
Breehoek. Ook hierover 
volgt verdere informatie. 





Hee Allemaal,

Het seizoen is weer volop aan de gang dus ook de eerste incas-
so’s zullen plaatsvinden. 

De data waarop de incasso verstuurd zullen worden in 
2016/2017 zijn: 

- Eerste week Oktober
- December
- Februari

- April 
We willen jullie er nog wel op attenderen dat opzegging van het 
lidmaatschap dient voor 1 januari 2017 doorgegeven te worden, 

zo niet dan wordt het gehele seizoen in rekening gebracht. 
Afmelden kan bij de ledenadministratie: ledenadmi@setup69.nl 
Natuurlijk hopen we dat jullie allemaal blijven volleyballen bij Set-
Up’ 69, zodat we er met z’n allen weer een mooi seizoen van 

kunnen maken. 

Groeten de penningmeesters, Daphne en Diana.

Bericht van de penningmeesters



de abcJeugd
De trainingen zijn fanatiek begonnen en de eerste wedstrijden zijn gespeeld. 
Hopelijk heeft iedereen weer zin om veel volleybal plezier te maken. We gaan 
er deze competitie hard tegenaan en er leuke competities van maken.

Bij deze alvast bedankt aan alle vrijwilligers die de jeugd begeleid en het sei-
zoen mogelijk maken.

Ook dit seizoen gaan we leuke activiteiten organiseren, waar jullie later meer 
van horen.

Veel speel plezier!

Groeten, 

Annemieke van Voorthuizen





Berichtje van de webbeheerder !
 
Per dit nieuwe seizoen 2016 / 
2017  heeft Inge Fledderus de 
sponsoring overgenomen van 
Loran Bendeler en is voor Set-
up’69 bereikbaar op sponsoring@
setup69.nl. Henk van de Hoeff 
met PR zaken is bereikbaar per 
mail op PR@setup69.nl.
 
Voor zaken aangaande de web-
site met name de copy voor de 
website kun je sturen aan
+webbeheer@setup69.nl.
 
Ik heb gelukkig nu wat meer tijd 
om de website wat zorgvuldiger 
en op tijd bij te houden en ben 
bezig om hem weer volledig te 
maken en wat op te frissen. Mocht 
je fouten zien laat het me weten 
vooral bij namen vul ik in wat ik 
aangeboden krijg en weet niet 
altijd of namen juist zijn gespeld
 
Heb je nieuwtjes of informatie laat 
het me weten ook de SVC stuurt 
haar meldingen via o.m. de web-
site. Het scheidsrechtersschema 
kun je ook vinden op de website.

Ik wens jullie allemaal een leuk en 
prettig volleybal seizoen.
 
Groeten
 Webbeheer SET-UP ‘69
 
Loran R.H. Bendeler

webbeheer www.setup69.nl



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 aanle-
veren 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 aangele-
verd 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 kampioens-
foto’s en sponsorfoto’s kun je hem bellen of mailen.
 
Henk van der Hoeff
pers@setup69.nl
tel. 033-2772125
06-44300077




