
 
 

 

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 20:00 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 nog 
1 jaar haar functie als wedstrijdsecretaris 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.  

Sponsor teamfoto 

Van elk team is een teamfoto gemaakt. Wij gaan de foto’s inlijsten en rondom de 
kerstdagen langsbrengen bij de sponsoren. Daarmee willen wij onze sponsoren bedanken 
voor hun betrokkenheid. Tijdens de jaarvergadering laten wij alle teamfoto’s zien en 
maken we afspraken wie de foto wil gaan rondbrengen. 

Bedrijventoernooi in de sporthal van Winschoten 

De activiteitencommissie gaat een bedrijventoernooi organiseren op een zaterdag vanaf 
18:00 uur in maart/april volgend jaar. Info volgt! 
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Voordeelboekje actie 

Met 8 sportverenigingen is vergaderd over het Voordeelboekje Oldambt. Wat een energie 
met elkaar! Deze verenigingen vertegenwoordigen meer dan 1000 leden!  Er zijn plannen 
gemaakt voor de verkoop en marketing van het voordeelboekje.  

8 januari 2017 start de verkoop. Wij delen aan alle leden een intekenlijst uit in de week 
van 9 januari.  Tot en met 19 januari kan iedereen zoveel mogelijk proberen te verkopen. 
in de week van 23 januari krijgt iedereen na de training de boekjes mee en kunnen de 
boekje gebracht en het geld opgehaald worden. 

Onze vereniging heeft 1000 boekjes besteld. Op 2 
zaterdagen gaat Set Uppers nog met een standje bij de 
Hema in Winschoten staan om ook nog boekjes te verkopen. 
We proberen 4000 euro met deze actie verdienen.  

Ouderavond op 19 januari 

De technische commissie (TC) organiseert een ouderavond. 
op 19 januari om 19:00 uur 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 ook nog via de TC voor uitgenodigd. 

Trainingskamp seizoen 2017 - 2018 

Komende week worden alle senioren en ABC leden gevraagd of zij/hij mee wil gaan met 
het trainingskamp. Afhankelijk van het aantal deelnemers kijken wij welke accommodatie 
wordt gehuurd. Het zal gaan om het tweede of derde weekend van september 2017. 
Reageer snel! Ook als je niet mee gaat. 

Nieuwe vrijwilligsters 

Sariena Ab (moeder van speelster Yvon Ab, team CMV 5) gaat de ledenadministratie 
overnemen van Ingrid Hoogstra. Daarnaast wil zij graag de activiteitencommissie helpen. 
Geena Nastase versterkt ook de activiteitencommissie. Welkom en veel succes 

Gesprek gemeente Oldambt 

In januari gaat een delegatie van het bestuur in gesprek met vertegenwoordigers van 
gemeente Oldambt. De bedoeling is om minimaal 2 x per jaarlijk met de gemeente te 
overleggen over alle zaken rondom onze volleybal vereniging. 

Tot slot! In week 52 en week 1 van 2017 is er geen training!

Nieuwe ballen 

Jurgen van der Lelie 
inventariseert hoeveel 

goede ballen er nog zijn en 
zal het bestuur adviseren 

hoeveel extra besteld 
moeten worden. 

Ook voor de uitwedstrijden


