
 
 

 

Onze vereniging is een gezellige vereniging 
waar haar leden zich thuis mogen 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. 

Jaarvergadering 

Dinsdag 20 december is onze jaarvergadering. Wij nodigen iedereen uit om naar de 
Eextahal te komen. We beginnen om 19:00 uur. Ouders van mini’s zijn ook van harte 
welkom. Naast de financiële verantwoording van onze penningmeester wordt een 
bestuurslid voor het wedstrijdsecretariaat gekozen. Ingrid Hoogstra heeft aangegeven toch 
nog 1 jaar deze functie in te willen vullen, echter haar termijn zit er op. Wij gaan hier dus 
over stemmen. Uiteraard mogen andere kandidaten zich kandidaat stellen. Dit kan voor 15 
december middels een mailtje naar voorzitter@setuppers.nl. We beginnen de avond met 
(ludieke) filmpjes en een diashow.  

Nieuwe vrijwilligers  

Onze oproep voor nieuwe vrijwilligers in onze vorige nieuwsbrief heeft 3 nieuwe 
vrijwilligers opgeleverd! Wim Kluiter en Marloes Roelofs versterken de technische 
commissie. Mariëlle Eefting versterkt de activiteitencommissie. Welkom en succes! 

Spelregelquiz 

Dinsdag 1 november om 18:00 uur spelen wij met een aantal jeugdleden de spelregelquiz! 
(Eextahal) Wie wordt onze volleybalmaster? Oefen alvast op www.volleybalmasterz.nl 

Vaders en moeders worden ook uitgedaagd om mee te spelen! 
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Voordeelboekje Oldambt 2017 

Misschien al gehoord op de radio of gelezen op Facebook of de website van RTV noord. 
Onze verkoopactie met het Voordeelboekje wordt breder van opzet. Meerdere 
sportverenigingen mogen het boekje verkopen. Hiermee kunnen andere verenigingen ook 
hun clubkas spekken zonder al te veel inspanning. Op dit moment zijn er ruim 60 
ondernemers die interessante aanbiedingen gaan maken. Het boekje wordt in december 
gedrukt. In januari gaan wij de boekjes verkopen. De actie is alleen geldig in februari. Wij 
vragen elk lid van onze vereniging om 5 boekjes te verkopen. Als alles naar verwachting 
gaat, hoeven wij dit jaar slechts 1 actie te organiseren. Daarmee voorkomen wij dat met 
name onze jeugd vaak langs de “deuren” moet. Laten wij er samen een succes van maken. 

Ouderavond 

De technische commissie (TC) organiseert een ouderavond. De bedoeling is om ouders en 
verzorgers te informeren over volleybal, onze vereniging en ons beleid.. Alle ouders/
verzorgers zijn van harte uitgenodigd. Stel al uw vragen aan de TC en de bestuursleden die 
aanwezig zullen zijn. U wordt hiervoor de TC persoonlijk uitgenodigd. 

Trainerbijeenkomst 

Train de trainers. Met elkaar praten over hoe je een training opbouwt en spelers stimuleert 
om steeds beter te worden. Maar ook praktische zaken en tips voor verbetering komen aan 
bod. Een deel van het bestuur zal aanwezig zijn voor feedback van de trainers. De TC 
informeert de trainers wanneer deze bijeenkomst wordt georganiseerd. 

Trainingskamp seizoen 2017-2018 

Het bestuur heeft besloten om aan het begin van het nieuwe speelseizoen (augustus/
september) een trainingskamp te organiseren. De activiteitencommissie is 
verantwoordelijk voor de organisatie. Doel: een super gezellig en sportief weekend! 1 
vereniging met 1 spirit. Een mooie start van het seizoen. Zet het spaarvarken maar op de 
kast. Datum en plaats volgt zo spoedig mogelijk. 


