
Jaarverslag Sponsor- en Activiteitencommissie 
Seizoen 2021-2022 
 
Samenstelling commissie: 
Janise Kaljee, Lisa Klumpenaar, Mariska de Lange, Carola Slotboom, Nienke van de 
Wetering 
 
Dit seizoen is de sponsor- en activiteitencommissie van start gegaan om met elkaar, voor 
elkaar gezellige en leuke activiteiten te organiseren. Samen met het bestuur hebben we 
gesproken over wat zij van de commissie verwachten: het bevorderen van het 
verenigingsgevoel. Dit kan de commissie niet alleen. Met elkaar en met sponsoren hebben 
we verschillende activiteiten georganiseerd.  
 
Sponsoren 
 
Trainingspakken Dames 4  
De dames van Set Up ’69 dames 4 hebben in november 2021 nieuwe trainingspakken 
gekregen van hun sponsor T&A van Es Makelaardij en Regiobank. 
 
Trainingsjasjes Jb-1  
De jongens en meiden van Set Up ’69 Jb1 hebben in januari 2022 nieuwe trainingsjasjes 
gekregen van hun sponsor Rema Automaterialen BV. 
 
Set Up on Tour (Bij Thomas, Piet’s broodjes, Boschzicht) 
Tijdens de Set Up on tour waren er drie stops. Door de sponsoren Bij Thomas, Piet’s 
broodjes en Boschzicht kon er genoten worden van een brownie, heerlijke erwtensoep en 
een broodje warme worst.  
 
Sponsor Spandoek 
Nadat in seizoen 2020-2021 tientallen sponsoren zich voor de komende drie jaar aan Set Up 
’69 hebben verbonden zijn alle logo’s verzameld voor een mega sponsordoek wat elke 
zaterdag in de Breehoek komt te hangen. Opbrengsten hiervan 2.600,- euro per jaar.  
 
Activiteiten 
In een seizoen waar ook Corona nog een rol speelde maar waar toch een behoefte was om 
elkaar te treffen zijn de onderstaande activiteiten georganiseerd. 
 
Startdag 
Op 4 september 2021 vond de startdag van Set Up ’69 voor alle leden en ouders van de 
mini’s en ouders ABC jeugd. De dag begon om 12:30u. voor de mini’s. In groepjes werden 
door de ouders en mini’s oefeningen gedaan. De ABC jeugd startte om 13:00u. Daar 
stonden mini velden opgesteld en werd een landentoernooi gedaan. De teams waren gemixt 
met A, B en C jeugd. De wedstrijden werden op drie velden gespeeld met soms een 
handicap. Een veld met handschoenen aan, een veld met een zeil over het net en het laatste 
veld zonder handicap. Uiteindelijk was het de beurt aan de senioren, waar we ook nieuwe 
leden begroetten. Op het programma stond en twee tegen twee competitie. Fanatiek maar 
eerlijk werden de duels uitgevochten. Het werd een aardige uitputtingsslag omdat er veel 
gerend moest worden in het veld. Slimme balletjes afgewisseld door soms stevige aanvallen 
moesten in het spel worden gehouden en dat kostte veel energie. Na de bekendmaking van 
de uitslagen kon iedereen aanschuiven bij de BBQ van de Breehoek.  
 
  



Rabo ClubSupport 
Leden van de Rabobank hebben via Rabo ClubSupport kunnen stemmen op hun favoriete 
club of vereniging. Ook Set Up ’69 heeft aan deze actie meegedaan. Mede van deze 
opbrengst zijn nieuwe volleybalnetten, ballen voor de jeugd, ballenkarren, volleybaltassen en 
trainingspakken voor de jeugd aangeschaft. 
 
Grote Clubactie 
Ook dit jaar hebben we meegedaan aan de Grote Clubactie. Wat een mooie opbrengst! € 
1.849,20, daar zijn we heel blij mee! Zes van onze leden zijn in het zonnetje gezet vanwege 
het grote aantal loten dat zij voor onze vereniging hebben verkocht: Saar Quint - Lizz 
Mandersloot - Roxan Rooke - Emma Malestein - Karlijn Kraai - Sjors Verbaan. 
 
Verkoopactie kerstbroden 
Door Dames 2 is in december de verkoopactie van kerstbroden georganiseerd. Door alle 
leden van de vereniging zijn honderden kerstbroden verkocht. 
 
Set Up ’69 on tour 
Voor het eerst is er op zaterdag 5 februari organiseert Set Up '69 voor iedereen die het leuk 
vond de Set Up '69 ON TOUR georganiseerd! De animo was groot. Ruim 150 personen 
hebben de 6 kilometer lange wandeling ondernomen en onderweg genoten van een brownie, 
heerlijke erwtensoep, glühwein, warme chocomelk en een warm broodje worst. De eerste 
editie was zeer geslaagd. Leden en niet leden konden meedoen, kosten hiervoor waren 7,50 
per persoon. Alles werd gesponsord van kraampje, soep, brownie, enkel de boodschappen 
van de Jumbo (Chocomelk, gluhwijn, slagroom, ranja) moesten worden betaald (Jumbo geeft 
standaard 10% korting op club doeleinden). Piet’s broodjes moesten we 1 euro per broodje 
betalen. De opbrengst van Set Up on Tour was 611,14 euro. Hier waren alle kosten van 
Jumbo en Piet’s broodjes vanaf.  
 
Paaschallenge mini’s 
Op maandag 11 april 2022 was er bij de mini’s een paaschallenge. Aan de hand van 
volleybal spelletjes konden ze paaseitjes verdienen. De spelletjes waren dansen op muziek, 
jongleren tegen de muur met 2 ballen, estafette, opslaan en proberen de bal in de cirkel te 
krijgen, bal spelen in een korf. Na afloop had ieder kind een bekertje vol met lekkere eitjes en 
als beloning kreeg iedereen een groter ei. 
 
Flessenactie Jumbo Mudde 
Ook dit jaar nemen wij weer deel aan de flessenactie bij de Jumbo in Scherpenzeel. Deze 
actie loopt sinds april voor in eerste instantie een periode van 3 maanden. Omdat nieuwe 
doelen zich niet hebben gemeld is de actie met 3 maanden verlengd. Het geld dat wordt 
opgehaald is bedoeld voor onze mini's! 
 
Eindfeest 
We hebben er vanwege Corona even op moeten wachten maar de heren recreatie hebben 
dit jaar het eindfeest georganiseerd. We waren met zijn allen, op 25 mei 2022, te gast bij Piet 
Kamphorst. Met een potje volleybal en touwtrekken werd de sportieve mens vermaakt. Voor 
de inwendige mens kon aangeschoven worden bij de barbecue. Samen met muziek en wat 
drinken was het een geslaagde avond. 
 
ABC AFSLUITING 
Vrijdag 17 juni was de afsluiting van de ABC jeugd. Ter afsluiting van het seizoen is door de 
Technische commissie ABC jeugd een avond georganiseerd met kano’s op het Valleikanaal.  


