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om een balletje te slaan.
En heeft zwembad het Willaer 
een volleybalveld opgezet waar 
al getraind kan worden door 
de jeugd en (jong) senioren. 
We zijn aan het kijken of nu er in 
groepjes van 4 ook buiten gesport 
mag worden zodat er voor de 
senioren ook wat mogelijk is.
Als bestuur willen we de 
Valleivogels, zwembad het Willaer 
en Diane hartelijk bedanken voor 
het meedenken en hun gastvrijheid.
Het zwembad heeft aangegeven 
dat zij nog wel vrijwilligers 
kunnen gebruiken voor diverse 
activiteiten wellicht dat wij als 
vereniging een keer iets  voor  
hen  terug  kunnen  doen.

De TC is op dit moment druk bezig 
met het kijken naar de indelingen 
van de teams voor volgend 
seizoen. Geef het dus tijdig aan 
als er veranderingen plaats gaan 
vinden in je lidmaatschap. Er is 
niets zo vervelend voor de TC, dat 
als zij de indeling rond hebben, er 
toch nog wijzigingen plaatsvinden.

Beste  leden,
Het seizoen 2020-2021 
loopt al bijna teneinde.
We zouden kampioensfeestjes 
willen vieren, terug willen 
kijken op gezellige trainingen 
en spannende wedstrijden.
Helaas heeft door corona 
het seizoen een heel andere 
invulling gekregen als 
dat we gedacht hadden.
We hopen dat iedereen deze 
periode zo gezond mogelijk 
door is weten te komen. En we 
wensen iedereen beterschap 
die in een moeilijke tijd is 
gekomen door corona.

Als bestuur en TC hebben we 
gekeken en zijn we aan het kijken 
naar  activiteiten die wel kunnen.
Gelukkig zien we in deze 
rare tijd ook dat er nieuwe 
mogelijkheden op ons pad komen.
Zo mogen de mini-leden 
gebruik maken van het veld 
bij Valleivogels om te trainen.
Kunnen de jeugdleden bij 
Diane van de Peut terecht 

Bestuur Set Up ´69

Het bestuur is nog op zoek naar 
mensen voor diverse taken binnen 
de vereniging. Te denken valt aan 
de sponsorcommissie, trainers en 
coaches en natuurlijk een nieuwe 
voorzitter. Mocht je interesse 
hebben of vragen stel ze gerust aan 
één van de leden van het bestuur.
We hopen op een positieve respons, 
we zijn tenslotte een vereniging 
en samen moeten we het doen.

We wensen jullie alle 
goeds voor komende tijd 
en hopen jullie snel te zien!

NAMENS HET BESTUUR



Komend seizoen 2021/2022 zal 
de contributie 2x per jaar worden 
geincasseerd. I.p.v. 4x. Dit is tijdens 
de ALV van oktober 2020 reeds 
aangekondigd.  De contributie data 
zullen worden: augustus en januari.  
Tot 16 april kun  je aangeven bij 
je trainer/coach of je stopt met 
volleybal.  Bij geen reactie gaan 
de TC en de penningmeesters 
ervan uit dat je het komend seizoen 
blijft volleyballen. Dit heeft de 
volgende consequenties. Je wordt 
meegenomen in de teamindelingen. 
En de 1e contributie van het nieuwe 
seizoen zal worden  geincasseerd.

Vanaf 1 april kunt u ons steunen 
via de flessenactie van Jumbo. 
Met elke statiegeldfles die u 
terugbrengt en doneert aan ons 
kunnen wij nieuwe en moderne 
trainingsmaterialen aanschaffen.
 
In deze corona tijd een welkome gift 
waarmee we spelplezier en vreugde 
kunnen geven aan onze jeugd.
 
Geef voor de jeugd!

NAMENS DE PENNINGMEESTER



STATIEGELD ACTIE
Volleyballen als verbindingsfactor, een 
teamsport, een vereniging zoals een huis, waar 
mensen zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn, 
waar er respect is voor elkaar en plezier is in de 
sport voor groot en klein. Dat is Set Up ‘69.

UW STATIEGELD
=

VOOR
DE JEUGD

BEDANKT !

Kom eens langs 
om mee te sporten 
wanneer het weer 

magDONEER
voor

SET UP ‘69

MODERNE 
TRAININGSMATERIALEN



Een warm welkom
AAN ONZE NIEUWE LEDEN

Veel volleybalplezier bij Set Up ‘69!

Nick van Ginkel

Jara Ederveen

Koen Wagensveld



  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

Mei
6 Tiemen van Bennekom

9 Koen Wagensveld

11 Finn Tanis

14 Onno Gardenier

16 Babet van de Haar

26 Tess Geijtenbeek

27 Saar Quint

31 Renske Berghuizen

Juni
2 Evert van Egdom

11 Nathan Bakker

13 Lynn van der Kamp

13 Brianna de Vette

17 Tirza van de Water

Augustus
15 Jara Ederveen

24 Iris ter Maaten

24 Carlijn Methorst

25 Dafne van de Burgt

29 Jikke van der Peut

31 Jade van der Kuur

Juli
3 Jetske van den Berg

5 Sanne Jochemsen

6 Luna van den Broek

14 Joyce Tekelenburg

16 Sterre de Jong

21 Jesse van Velthuizen

25 Sjors Verbaan





Gelukkig hebben wij als TC weer 
kunnen regelen dat de Mini`s 
vanaf maandagmiddag 19 april 
aanstaande van 16.00 uur tot 
17.00 op het veld van Valleivogels 
kunnen en mogen trainen, uiteraard 
is dit wel afhankelijk van het weer!
Van de opbrengst willen we 
moderne trainingsmaterialen 
voor de jeugd gaan aanschaffen.

Misschien is het bij jullie al bekend 
maar vanaf 1 april 2021 tot en 
met 30 juni 2021 kun je je lege 
statiegeldflessen bij de Jumbo in 
Scherpenzeel inleveren en doneren 

Hallo allemaal,

Hier dan eindelijk weer een stukje 
van/voor de Mini`s. Helaas is er 
over het afgelopen volleybal jaar 
niet veel bijzonders te vertellen…  
Iedereen zal wel “blij “ zijn om 
weer gewoon naar school te 
kunnen in plaats van les krijgen via 
zoom, teams of weet ik wat. Nog 
een paar maanden en dan staat 
de zomer vakantie voor de deur, 
het zou echt fantastisch zijn als we 
na die vakantie weer gewoon in de 
zaal zouden kunnen gaan trainen 
en natuurlijk wedstrijden spelen!

Laten we hopen dat we allemaal 
snel gevaccineerd zijn zodat we 
weer kunnen gaan doen wat we 
zo graag doen…..Volleyballen!

Achter de schermen zijn we 
alweer bezig met teamindelingen, 
speeldatums en in welke sporthal we 
wedstrijden gaan spelen. Zodra de 
teamindelingen definitief zijn zullen 
deze per mail verstuurd worden. 

Gert-Jan van Donkelaar

aan onze volleybal club!!
Van de opbrengst willen we 
moderne trainingsmaterialen 
voor de jeugd gaan aanschaffen.
Heb verder niet veel te melden……
Hoop tot snel!

Een sportieve groet,

TC NIEUWS MINI´S



Na een paar weken is er op 24 
maart door het bestuur het startschot 
gegeven dat jeugd tot en met 26 
jaar weer mochten gaan trainen. 
Op de velden bij het Zwembad en 
bij Diane thuis zijn er twee velden. 
Uiteindelijk mochten leden 27 jaar 
en ouder ook weer buiten sporten 
maar dan in groepjes van vier. 
 

Gestaffeld gaan we weer aan 
de gang. De jeugd heeft er zin 
in en we zijn blij dat de trainers 
er weer staan om ze uit te 
dagen. Nog steeds af en toe 
behoorlijk fris maar de start is er. 

Hopelijk kunnen we de volgende 
keer melden dat we weer met de 
jeugd in de zaal mogen gaan trainen.

Het begin van het jaar begon helaas 
niet zoals die is geëindigd. De  
JC1, MB1, MB2, MA1 en DS6/7 
konden niet meer wekelijks blijven 
trainen. De maatregelen van de 
overheid stonden dat helaas niet 
toe. Voor de gezondheid voor een 
ieder was dat ook niet verantwoord.

Woensdag 24 februari heeft de 
TC ABC een vergadering gehad 
met de trainers. Daar is nagedacht 
wat we voor de jeugd konden 
doen om ze een vooruitzicht te 
geven om weer met elkaar aan 
het trainen te gaan en plezier te 
maken. Het enthousiasme was zo 
groot dat er direct apps uitgingen 
en de dag erna waren de eerste 
trainingen al gepland, super. De 
MB1 en MA1 zijn direct weer 
gaan trainen. De MA1 op de 
parkeerplaats bij de Breehoek en 
de MB1 bij Madventure en bij 
Diane thuis. Niet veel later is ook 
de MB1 gaan trainen bij TV De 
Bree wat Arienne had geregeld. 
Het was nog koud buiten maar 
de jeugd beet zich erdoor.  Ook 
de JC1 gaat binnenkort van start.

Eduard de Jong

TC NIEUWS ABC JEUGD



De TC is inmiddels begonnen met 
de nieuwe teamindelingen. Na een 
kort en vreemd seizoen is eigenlijk 
de eerste reactie dat we verder 
kunnen met de teams zoals we die 
vorig seizoen hebben gemaakt. 
Heerlijk lijkt mij dat, geen stress 
en dan nu al klaar maar helaas 
gaat dat niet. Er zijn nog al wat 
wijzigingen. Er zijn afmeldingen 
en er komt jeugd naar de 
senioren. Vandaar toch weer een 
uitdagende klus om het allemaal 
rond te krijgen en te hopen dat 
het dan voor een heel seizoen is.

Een woord van dank aan Erica 
Bos, zij heeft besloten om te gaan 
stoppen. Erica bedankt voor je 
inzet als trainster en speelster. 
We konden altijd een beroep 
op je doen. Heel fijn was dat. 
Verder wens ik Paula, Kim, Gisette 
het allerbeste. Jammer dat jullie 
besloten hebben om te stoppen 
met volleyballen maar ik kan het 
ook wel begrijpen. Heel veel 
succes met wat jullie nu gaan doen.

We zijn begonnen met de 
buitentrainingen. En dat is best wel 
een beetje wennen. We hebben 
al zon, hagel, regen en zon 
gehad. Maar de dames waren er 
helemaal klaar voor en hadden 
vooral zin om elkaar weer te zien 
en samen te volleyballen. In maart 
is dames 1 begonnen met de 
buitentrainingen. Ook geeft Harry 
op zaterdagmiddag trainingen 
aan gemengde groepen. Dat 
kan niet allemaal tegelijk maar 
we proberen toch dat ieder 
team een keer de mogelijkheid 
heeft om te trainen olv Harry. 

We hebben tot 1 mei op 
zaterdagmiddag de beschikking 
over het volleybalveld op het 
zwembad. Dank je wel Harry voor 
je aanbod. Het is heel leuk om te 
zien hoeveel dames er al gebruik 
hebben gemaakt van je aanbod. 
Vanaf 12 april gaan ook dames 
2,3,4,6 en 7 in groepsverband 
beginnen. Voor leden vanaf 
27 jaar mogen we in groepjes 
van 4 training geven. Ook daar 
proberen we ruimte voor te creëren.

Wanneer we binnen mogen gaan 
sporten is nog niet duidelijk maar 
voor nu lekker in de buitenlucht. 

Met vriendelijke groeten, 

Renata van Heck

TC NIEUWS SENIOREN



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 37269902
Materiaalbeheer  Gerard Leeuwdrent &  gleeuwdrent50@live.nl
    Arie Visser & Minne Nawijn

ADRESSEN


