
 
 

 

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. 

Seizoenstart 

10 september stond in het teken van het nieuwe volleybal seizoen. De jeugd heeft een 
clinic gehad van de spelers van Lycurgus. Arjan Taaij, coach/trainer van Lycurgus heeft een 
lezing gegeven aan een groep belangstellenden over topsport. Aansluitend hebben de lange 
heren een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen het Belgische topteam Volley 
Haasrode Leuven uit België. Een zeer geslaagde dag met veel kids en volwassenen. 

Bij de start van een nieuw seizoen is altijd weer een periode van wennen, letterlijk 
opstarten. Iedereen is terug van vakantie en de vereniging komt weer tot leven. Nieuwe 
trainers zijn begonnen en teams zijn opnieuw samengesteld. Elk jaar geeft dat weer wat 
gedoe. Hoe zat het ook alweer met die spelerskaarten? Welke trainingsdagen zijn er? Wie 
heeft de shirts voor de wedstrijden? Zijn de ballen wel opgepompt? Hebben we wel 
genoegd ballen? Veel gaat er goed, maar er blijft altijd ruimte voor verbeteringen. De 
signalen die het bestuur heeft gehad over deze verbeteringen zijn ontvangen en hier wordt 
aan gewerkt. 

Onze vereniging heeft net als elke andere organisatie afspraken nodig. Zeg maar het 
huisreglement. Dit voorkomt onduidelijkheden en verwarring. Via de trainers zullen wij 
alle leden informeren over de huisregels. 

Bestuurssamenstelling 

Wim Kluiter is de nieuwe voorzitter van onze technische commissie (TC). Onze voormalige 
voorzitter, Jelle Wiersma, blijft lid van de TC. Jelle bedankt voor je inzet! De technische 
commissie is het hart van onze vereniging. Alles komt daar samen. Het is niet altijd 
gemakkelijk om alle belangen te verenigen. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat 
Wim samen met het team van de TC de juiste beslissingen zal nemen. Veel succes Wim! 
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Jaarplanning 

Binnen onze vereniging wordt ontzettend veel georganiseerd. Het bestuur zal binnenkort 
een compleet overzicht maken van onze jaarplanning. Hierin zullen alle activiteiten, 
vakantieplanning etc overzichtelijk te zien zijn.  

Vrijwilligersavond 

Zonder vrijwilligers geen vereniging. Het bestuur organiseert voor deze toppers een 
vrijwilligersavond. Recent hebben alle vrijwilligers een uitnodigingskaart per post 
ontvangen voor een diner. 17 november gaan we koken voor onze vrijwilligers. Aan de 
vrijwilligers: als jij je nog niet aan- of afgemeld hebt, mail dan zsm naar info@setuppers.nl 

Voordeelboekje Oldambt 2018 

Wij willen er graag een traditie van maken. Het succes van vorig seizoen was groot en dat 
willen wij dit jaar graag evenaren. Onze verkoopactie met het Voordeelboekje wordt net 
zo van opzet als vorig jaar. Meerdere sportverenigingen mogen het boekje verkopen. 
Hiermee kunnen andere verenigingen ook hun clubkas spekken zonder al te veel 
inspanning.  

De looptijd gaan wij op verzoek van veel consumenten aanpassen. De aanbiedingen zullen 
langer geldig zijn. 

Op dit moment zijn er ruim 60 ondernemers die interessante aanbiedingen gaan maken. 
Het boekje wordt in december gedrukt. Vanaf januari gaan wij de boekjes verkopen. Wij 
verwachten dat elk volwassen lid van onze vereniging minimaal 3 boekjes verkoopt. Voor 
de kids bedenken we weer leuke prijsjes om te winnen. Laten wij er samen weer een 
succes van maken. 

Jaarvergadering 

Alle leden en ouders nodigen wij graag uit voor onze jaarvergadering op 19 december.  

Scheidsrechters 

Daar kan je als vereniging nooit genoeg van hebben…  Een speciale oproep aan de ouders 
en verzorgers van onze jeugd. Het is hartstikke leuk om een wedstrijd te fluiten.  Je leert 
direct de spelregels van volleybal en krijgt inzicht in en begrip voor beslissingen die 
scheidsrechters soms nemen. Oefen maar eens op www.volleybalmasterz.nl en meld je 
aan: info@setuppers.nl 

Nieuwe sponsoren  

Onze vereniging heeft veel nieuwe teams gekregen. Het was een hele klus om dit te 
regelen, maar dat is gelukt. Eextahal, Autohuiz, Roggeveld fietsen, Notaris van der Laan, 
Makelaar Idee, Dutch Card Printing. Tjade Timmer Architect & Bouwadvies (TTAB), Woodies 
Winschoten, EM Sporting en Ferplast bedankt voor jullie bijdragen!

http://www.volleybalmasterz.nl

