
 

Volleybalvereniging Set Uppers Oldambt 
is een gezellige vereniging waar alle 
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. 

Een topprestatie op de Olympisch Spelen in Rio èn natuurlijk omdat wij een geweldige 
vereniging zijn! Dat zorgt voor aantrekkingskracht. Op de eerste trainingen van dit seizoen 
hebben wij bijna 20 nieuwe aspirantleden ontvangen. Welkom! Wij wensen alle (nieuwe) 
leden veel speelplezier dit nieuwe seizoen. 

Vrijwilligers gezocht 

Zoals bekend neemt Ingrid Hoogstra na jarenlange trouwe dienst afscheid van haar 
bestuurstaak: het secretariaat. Een cruciale taak die zij met ongelofelijk veel inzet en 
enthousiasme heeft uitgevoerd. Namens het bestuur en alle leden: Bedankt Ingrid voor je 
inzet! Gelukkig blijf je wel bij de club. Nu nog een vervanger of vervangers. Naast deze 
(bestuur)functie heeft onze vereniging behoefte aan meer leden die zich actief inzetten 
voor de vereniging. Vele handen maken licht werkt. Zoals vaak liggen taken veelal bij 
dezelfde personen. Iedereen kan iets betekenen. Eenmalig of regelmatig. Alleen samen 
zijn wij de vereniging, dus kom in actie en vraag wat je kan doen. Bel/app of mail één van 
de bestuursleden of overleg met je trainer. 

Sponsoring 

Wij hebben een sponsorbeleid opgesteld. Deze zal binnenkort op de website worden 
gepubliceerd. Vanaf dit seizoen probeert het bestuur de sponsoren meer te betrekken bij 
onze vereniging en hen ook een tegenprestatie te geven. Ken jij een sponsor die interesse 
heeft, neem dan met Lars Kiewiet contact op. 

Uitwijk naar Oostwold 

Dit jaar hebben we een primeur. Een thuiswedstrijd in de sporthal De Rietkraag in 
Oostwold. Op 19 november a.s. Onze vaste lokatie Eextahal Scheemda èn de Sporthal 
Stikkerlaan in Winschoten waren bezet, dus maken wij voor deze ene keer De Rietkraag tot 
onze thuisdomein. Misschien een beetje “uit” gevoel, maar binnen de gemeentegrens van 
Oldambt, mogen wij ons ook daar thuis voelen. Indien vervoer gewenst is, dan even met 
het bestuur overleggen.

• 20 nieuwe leden 
• Wie vervangt Ingrid? 
• Sponsoring 
• Thuiswedstrijd in 

Oostwold

Nieuws van het bestuur


