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(mini training) Diane en Eduard 
(ABC jeugd) en Mariska en 
Denise (senioren) bedanken 
voor het organiseren hiervan. 
En Gerard, bedankt voor de 
begeleiding van het toernooi.

Fijn dat we buiten deze mensen 
nog meer enthousiaste leden 
hebben die een taak binnen Set 
Up op zich nemen. Zonder hen 
redden we het niet. We moeten 
het uiteindelijk samen doen. 

Als bestuur zijn we nog op 
zoek naar mensen voor onder 
andere de voorzittersfunctie 
of bij ondersteuning van de 
sponsorcommissie. Maar er 
zijn ook kleinere taken of 
commissies waar we je hulp 
goed bij kunnen gebruiken. 
Spreek gerust een van de 
bestuursleden aan als je denkt 
dat dat iets voor je is.

Beste leden van Set Up,

Allereerst hopen we dat 
iedereen heeft genoten van 
een lekkere zomervakantie en 
weer zin heeft in een nieuw 
volleybalseizoen.

Zaterdag 4 september zijn 
we als vereniging bij elkaar 
gekomen voor een geslaagde 
startdag. De minileden konden 
genieten van een ouder- kind 
training. De ABC jeugd een 
geslaagd mix toernooi. De 
middag werd afgesloten door 
de senioren met een actief 
gemengd toernooi.

Na afloop was er een gezellig 
samenzijn in de kantine en op 
het terras van de Breehoek 
waar we konden genieten van 
een heerlijke BBQ. 

Vanaf deze plek willen we Gert 
Jan, Corina, Edith en Renata 

Bestuur Set Up ´69

We hopen als bestuur dat we 
het seizoen weer redelijk in de 
oude vorm kunnen starten. De 
trainingen zijn al begonnen en 
ook de wedstrijden gaan bijna 
van start. Kijk voor de laatste 
maatregelen even op de 
website van de verenigingen 
waar je gaat spelen.

Binnenkort hoor je via je trainer 
of coach wanneer er een 
nieuwe teamfoto gemaakt zal 
worden voor op de website.
Rest ons nog jullie een sportief 
en gezellig seizoen toe te 
wensen.

NAMENS HET BESTUUR



Normaal gesproken worden 
in de maand augustus de 
spelerspassen verstuurd voor 
nieuwe speelgerechtigde leden 
en leden waarvan de oude 
pas met ingang van dit seizoen 
verlopen is. Dit jaar zullen er 
voor deze laatste groep geen 
spelerspassen meer
verstuurd worden.
 
De NeVoBo is momenteel volop 
bezig met de ontwikkeling 
van een nieuwe versie van het 
Digitaal Wedstrijd Formulier. De 
verwachting is dat deze
nieuwe versie binnen enkele 
maanden in gebruik genomen 
kan worden. Onderdeel van het 
DWF 2.0 is een digitale variant 
van de spelerspas.
Hierover volgt later dit seizoen 
meer informatie. 

Om die reden is er voor gekozen 
om in dit stadium alleen nog 
spelerspassen te maken voor 
nieuwe speelgerechtigde leden 
of speelgerechtigde leden 
waarvan de spelerspas al 
geruime tijd geleden verlopen 
is. Spelerspassen met een 
geldigheidsdatum tot 01-
09-2021 blijven nog tot de 
ingebruikname van het DWF 
2.0 te gebruiken.
 
Mochten er nog wijzigingen zijn 
in je persoonlijke gegevens denk 
aan adres, telefoonnummer, 
email of rekeningnummer 
geef dit dan door aan de 
ledenadministratie. Dit kan via 
ledenadmi@setup69.nl

NAMENS DE LEDENADMINISTRATIE



Zoals reeds is aangekondigd tijdens de laatste ALV  en in de mail 
van  mei 2021 is er een wijziging inzake de contributie. N.a.v. de 
mail heeft het bestuur geen reacties ontvangen. Vandaar dat de 
wijziging na goedkeuring doorgevoerd gaat worden.

Vanaf het nieuwe seizoen 2021/2022 zal de contributie nog 
maar 2 x worden geïncasseerd ( i.p.v. 4x)

De incasso’s vinden plaats  in week 39. En  in week 3 (2022)

Vriendelijke groeten van de Penningmeesters,

NAMENS DE PENNINGMEESTER

Daphne van den Brink

<Diana van Ginkel
&



Wat is de bedoeling? 
Het verkopen van de loten is 
heel eenvoudig.  Wij werken 
met:

Eenmalige machtiging: 
Alle lotenverkopers of teams 
krijgen een verkoopboekje. 
De koper vermeldt daarin zijn 
gegevens en rekeningnummer 
en het bedrag wordt eenmalig 
van de rekening afgeschreven. 
Het lotnummer staat op het 
bankafschrift van de koper. Let 
op! Vraag bij het invullen van 
de gegevens het IBAN (het 
volledige rekeningnummer). 

Online
Wij hebben een link naar 
onze online verkoop pagina: 
h t tps ://lo t .c lubac t ie .n l/
lot/volleybalvereniging-set-
up-69/110286 Hier kunnen 
ook loten gekocht worden. Ook 
hier word het bedrag eenmalig 

Beste lotenverkopers, ouders, 
trainers, coaches,

Op zaterdag 18 september 
2021 start de Grote Clubactie. 
Wij doen natuurlijk ook weer 
mee en willen natuurlijk zoveel 
mogelijk loten verkopen. Ons 
doel dit jaar is een extraatje 
voor de vereniging, helemaal 
in deze bijzondere tijden.  
Een lot kost € 3,-. Van de 
opbrengst gaat maar liefst 
80% (ofwel € 2,40 per lot) 
naar onze clubkas! Bovendien 
maken lotenkopers kans op 
fantastische prijzen met als 
hoofdprijs een geldbedrag van 
€ 100.000,-! 

van de rekening van de koper 
afgeschreven. Het lotnummer 
wordt op het bankafschrift 
vermeld.  

QR code
Door de onderstaande QR 
code te scannen met de camera 
van je mobiel kom je op de 
verkoop pagina terrecht. 

GROTE CLUBACTIE

https://lot.clubactie.nl/lot/volleybalvereniging-set-up-69/110286
https://lot.clubactie.nl/lot/volleybalvereniging-set-up-69/110286
https://lot.clubactie.nl/lot/volleybalvereniging-set-up-69/110286


voor diverse kortingen zoals 
Slagharen, Ballorig en Masita. 
Daarnaast geven wij als 
vereniging zoals altijd de drie 
beste lotenverkopers een leuke 
prijs!

Corona
Helaas hebben we nog steeds 
te maken met enkele corona 
maatregelen. Echter willen wij 
natuurlijk wel zo veel mogelijk 
geld inzamelen voor onze 
vereniging. Wij snappen dat het 
door de huidige maatregelen 
lastig is om diverse mensen te 
benaderen om loten te kopen. 
Toch hopen wij dat jullie 
op creatieve manieren nog 
zoveel mogelijk loten weten te 
verkopen. Denk hierbij aan het 
doorsturen van de link/QR-
code of extra je best te doen 
binnen familiekringen. 

Verkoopboekje
Onze jeugdleden zullen via 
het verkoopboekje loten gaan 
verkopen. Het verkoopboekje 
is uitgebreid met een extra 
optie. Kopers kunnen ook 
met hun telefoon (op afstand) 
een lot kopen door de QR-
code op de voorkant van het 
verkoopboekje te scannen.

Verkoopboekje inleveren
Is je boekje vol of ben je klaar 
met verkopen? Lever het dan in 
bij je trainer of coach zodat hij 
of zij deze in de GroteClubActie 
doos stopt die in de berging 
staat. Wij zorgen ervoor dat 
het verder in orde komt. Wil je 
meer verkopen? Er liggen extra 
boekjes in de berging. Vraag 
aan je trainer een extra boekje.

Verkoop je 20 loten of meer?
Bij 20 of meer verkochte loten 
ontvang je een waardebon 

Wij hopen op een geweldig 
resultaat. Heel veel succes met 
de verkoop van de loten! Zet 
‘m op!

GROTE CLUBACTIE

Pauline Vonk 
Rianne Werkman

&



Een warm welkom
AAN ONZE NIEUWE LEDEN

Veel volleybalplezier bij Set Up ‘69!

Denise de Greef
Carola Spaans
Puck de Vries
Natascha Kaak
Lizz Mandersloot
Thea van den Bosch
Gert-Jan Hoolwerf
Fabiënne Wilbrink
Alieke Schuurman
Emma Malestein
Niek van der Graaf



  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

September
2 Emma de Heer

18 Elise van Bennekom

20 Roxan Rooke

22 Daniek van der Grift

23 Lizzie Wuck

26 Thamar Tolboom

Oktober
8 Wismaïline Zegers

8 Tessa Paauw

10 Dinand Verkuijl

13 Lieke Huisman

18 Jasmijn van de Dikkenberg

26 Carianne Vos

November
17 Tatum van Donkelaar

25 Sara Bergstra

30 Wytske Brandsma



SCHEIDSRECHTERSTRAINING

Dinsdag 5 oktober wordt er weer een scheidsrechtersvaardigheidstraining 
gehouden.

Deze training is bedoeld voor de scheidsrechters die de toets op internet 
behaald hebben (www.volleybalmasterz.nl). In de training worden verschillende 
oefeningen gedaan om te fluiten. Het is vooral veel doen, het gaat deze avond 
niet om de spelregels. Die zijn bekend: jullie hebben het spelregelbewijs gehaald 
met de internettoets. Na het meedoen aan deze training mag je ook onze Ds2 
t/m 5 fluiten (1e en 2e klasse).

Wie wil meedoen met de training?
Datum: 5 oktober

Tijd: 19:30u tot ca. 22:00/22:30

Waar: De Breehoek

Opgeven bij Ines de Jong: ines.de.jong@gmail.com

https://www.volleybalmasterz.nl/


STARTDAG 4 SEPTEMBER

Op zaterdag 4 september was de startdag 
van het nieuwe volleybal seizoen. De 
senioren hebben deze middag een 
gezellig volleybaltoernooi gehad. Na 
afloop was er een lekkere barbecue en 
kon er een drankje gedronken worden in 
de kantine.

De uitslagen van het toernooi:
1e plaats: Eline, Margreet, Diane
2e plaats: Kirsten, Sanne, Manon
3e plaats: Lisa, Daphne, Jacqueline
4e plaats: Eduard, Beryl
5e plaats: Kim, Sharon, Michelle
6e plaats: Janise, Jikke, Jurrien
      Edith, Sterre
      Lotte, Veronie, Germa
7e plaats: Gwen, Arianne, Natascha
8e plaats: Leny, Mariska, Denise
9e plaats: Ines, Annemieke, Gert Jan





gezellig, bijna alle Mini`s 
waren samen met papa of 
mama om kwart voor 1 in 
de zaal aanwezig. Na een 
intensieve en soms hilarische 
trainingssessie eindigde we met 
een partijtje, bij de ene team 
de ouders tegen de Mini`s bij 
het andere team gemengd. 
Uiteraard hebben we na de 
training nog even met z`n allen 
wat gedronken in het sportcafe. 
Volgens mij mag ik wel zeggen 
dat het een zeer geslaagde 
middag was, en zeker weer 
voor herhaling vatbaar.

Trainingen
Onze Mini trainsters hebben 
niet stil gezeten in de afgelopen 
periode en hebben een cursus 

Hallo allemaal,

YESSSSSS..........We mogen 
weer gaan volleyballen!!!

Eindelijk mogen we weer 
gaan volleyballen. Zaterdag 
25 september gaan we na 
heeeeeel lang wachten weer 
echt volleyballen, we gaan 
starten in Woudenberg. 
Zaterdag 30 oktober 2021 
spelen de Mini`s, vanaf 10.30 
uur, in onze eigen Breehoek en 
natuurlijk willen zij heel graag 
aangemoedigd worden door 
heel veel supporters!!

Startdag
De startdag op zaterdag 4 
september was weer super 

gevolgd onder leiding van Roy 
Wassen. Deze cursus bestond 
naast nieuwe inzichten vooral 
uit praktische oefeningen, 
nieuwe ideen voor een training 
en hoe sta je in het veld in een 
ruit of in een vierkant. 

Nieuwe opstelling
Roy is erg enthousiast over 
het spelen in een vierkant. De 
voordelen hieraan zijn dat 
het duidelijkheid geeft aan de 
kinderen voor wie de bal is. 
Je bent verantwoordelijk voor 
je eigen vak. We hopen dat 
kinderen meer gaan bewegen 
in het veld en meedoen om op 
deze manier te komen tot drie 
keer spelen. Maar dat is nog 
een lange weg. 

TC NIEUWS MINI´S



Degene die rechts achterin 
staat begint met serveren. 
Uiteindelijk willen we leren 
om in 3 keer de bal  erover te 
spelen, maar zover zijn we nog 
niet. Dit zijn allemaal stappen 
waarop we gaan trainen. 

Volleyballen is een moeilijke 
sport en kost veel tijd om iets 
erin te slijpen, maar we doen 
elke maandag ons best om 
weer iets te leren.

Jongste groep
Voor onze jongste groep, de 
groep van Edith en Corina, is 
het oefenen van onderhands 
opslaan, veel vangen en 
gooien. En er wordt een 
begin gemaakt met passen en 
vangen….

Vanaf komend seizoen gaan 
we dus spelen in een vierkant. 
Dat betekent dat het veld in 4 
vakken wordt verdeeld, 2 iets 
grotere vlakken achter en 2 
wat kleinere vakken bij het net. 
We leren te passen naar een 
ander vak. 

Hiervoor zijn 3 mogelijkheden:
1) Je passt naar het vak 
van   de tegenstander (1x 
spelen)

2) Je passt naar het vak naast 
je, degene die in dat vak staat 
speelt de bal over het net (2x 
spelen)

3)  Je passt de bal in een van 
de voorste vakken, deze speelt 
de bal hoog naar de ander in 
het voorste vak en de derde 
persoon speelt de bal over het 
net (3x spelen)

Mede namens de trainsters veel 
succes met het oefenen en heel 
veel plezier met de wedstrijden 
en misschien…… ( heb wel weer 
zin in een feestje)

Tot de volgende keer,

TC NIEUWS MINI´S

Gert-Jan van Donkelaar



NIEUWE SPONSOR ZAALLEIDERS

Afgelopen zaterdag is dhr. Vlastuin van Vlastuin auto's bedankt voor zijn 
sponsoring van de nieuwe kleding voor de zaalleiders, Minne Nawijn en Gerard 
Leeuwdrent. Zij ontvingen van hem nieuwe shirts. Minne en Gerard zijn ook in 
het nieuwe volleybal seizoen weer wekelijks in de sporthal van de Breehoek te 
vinden om alles vlot te laten verlopen tijdens o.a. de wedstrijden. De gesponsorde 
kleding zal dan ook veel worden gedragen. Namens het bestuur werd dhr. Vlastuin 
bedankt d.m.v. een mooie bos bloemen. 



Nieuwe leden
Welkom aan onze nieuwe 
leden, Carola Spaans in dames 
2, Denise de Greef en Alieke 
Schuurman in dames 5, Thea 
van den Bosch en Natascha 
Kaak in dames 6 en Fabienne 
Wilbrink in dames 7. Wij wensen 
jullie heel veel volleybalplezier 
in jullie nieuwe team bij Set-up.

Aantal teams en speelniveau
We beginnen dit seizoen met 
7 damesteams. Dames 1 in de 
3e divisie, dames 2 in de 1e 
klasse, dames 3,4 en 5 in de 
2e klasse en dames 6 en 7 in 
de 3e klasse. 

Zaterdag 16 september zijn  de 
eerste competitiewedstrijden 
weer begonnen.

Het seizoen is gestart. Wij 
hopen dat iedereen een fijne 
vakantie heeft gehad. Vanaf 
31 augustus zijn de trainingen 
weer begonnen in de zaal. 
Fijn om iedereen weer te zien. 
Voor een aantal leden was dit 
best wel lang geleden. Er was 
een mogelijkheid om bij het 
zwembad te trainen maar daar 
heeft niet iedereen gebruik van 
gemaakt.

Gefeliciteerd!
Ook via deze weg willen wij 
Rianne met Novi, Janise met 
Jessie, Simone met Maud, 
Alieke met Mano en Dagmar 
met Raf van harte feliciteren met 
de geboorte van hun zoon/
dochter. Geniet, samen met 
jullie partners, van dit mooie 
wonder. En dat jullie kinderen 
mogen opgroeien tot tevreden, 
blijde en sportieve kinderen. 
(hup hup voor Set- up)

Wij wensen jullie allemaal 
een sportief seizoen, veel 
succes en hopen natuurlijk op 
veel punten.

Met vriendelijke groeten,
Namens de TC,

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


