
 
Volleybalvereniging Set Uppers Oldambt is een gezellige vereniging waar haar leden zich thuis 

kunnen voelen. Wij bieden aantrekkelijk volleybal door te investeren in goede opleiding voor alle 

leden. De jeugd en senioren spelen op verschillende niveaus in competitievorm. Wij willen met 

behoud van plezier op zo hoog mogelijk niveau volleyballen. De focus ligt op talentontwikkeling van 

jong en oud door het bieden van de juiste randvoorwaarden aan de leden en trainers/begeleiders. 

 

 

 

Onze vereniging is springlevend en bruist als nooit tevoren. Recent hebben jullie een enquête kunnen 

invullen over je team, de trainer, je eigen presteren en wat goed gaat en beter kan binnen de 

vereniging.  

 

Grote betrokkenheid van onze leden 

Uit het groot aantal ingevulde enquête 

formulieren blijkt maar weer hoe betrokken 

onze leden zijn. Daar is het bestuur erg 

dankbaar voor. 

Wij hebben als bestuur alle enquêtes 

besproken en gaan met jullie opmerkingen 

aan de slag. Je zult begrijpen dat niet alle 

punten direct opgepakt kunnen worden, 

maar vertrouw erop dat wij werk maken van 

de ontvangen feedback. 

 

Sommige bevindingen zijn of waren al opgepakt. Aangezien wij voor de netten afhankelijk zijn van de 

Gemeente Oldambt heeft dit meer tijd nodig dan wij wensen. Het bestuur probeert dit te versnellen. 

Wij hebben ook de wensen wanneer de thuiswedstrijden gespeeld worden besproken. Hierover 

worden jullie voor het eind van het seizoen over geïnformeerd. Dat geldt ook voor de nieuwe  

teamindeling.  

 

Tot slot willen wij graag alle trainers, coaches en vrijwilligers bedanken. Uit de enquête blijkt dat 

jullie een hele goeie bijdrage leveren aan de vereniging. Jullie krijgen veel complimenten van de 

leden en daar zijn wij erg trots op. De leden geven de vereniging gemiddeld een 7,7! 

 

Het bestuur van Abiant Setuppers 

Belangrijkste bevindingen 

 Verbeter de communicatie 

binnen de vereniging 

 Verbeter De kwaliteit van het 

materiaal (netten/ballen etc) 

 Het wedstrijdschema voor de 

thuiswedstrijden 

  

Nieuws van het bestuur 


