Update (interim) bestuur
Op dinsdag 6 november is het huidige bestuur en de interim bestuursleden voor het eerst bij
elkaar geweest voor de eerste vergadering. De huidige bestuursleden hebben een korte update
gegeven over hun werkzaamheden en de stand van zaken binnen de vereniging. Daarna
hebben we de taken onder de interim bestuursleden verdeeld. Deze verdeling is nu als volgt:
Henk Kaspers – voorzitter en sponsoring
Bart Wijnne – secretaris
Erica Bultman – penningmeester
Rick de Vries – voorzitter TC
Niels Bronkema – coördinator activiteiten en materialen
Voor de eerstvolgende ledenvergadering kan een ieder zich kandidaat stellen voor
een bestuursfunctie. De leden beslissen uiteindelijk wie wordt gekozen voor het
dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester). Het bestuur benoemt
vervolgens de voorzitter TC en de coördinator activiteiten en materialen. Een ieder
kan zich hier ook beschikbaar voor stellen.
Binnen het bestuur is afgesproken dat de interim bestuursleden nu het eerste aanspreekpunt
zijn van de vereniging en de huidige bestuursleden een stapje terug doen, maar op de
achtergrond nog wel actief zijn en helpen bij een goede overdracht. Hun afscheid is dan ook
pas bij de volgende ledenvergadering.
Binnen het bestuur zijn er een hoop ideeën over hoe we de vereniging nieuw leven kunnen
inblazen en we hebben er dan ook zin in om aan de slag te gaan!!

Sinterklaas
Op 5 december was het zover,
sinterklaas heeft ook de sporthal bezocht
en de kinderen van CMV volleybal flink
verwend. De kinderen hebben allemaal
een bidon gekregen met het logo van
Setup. Zie voor de foto’s de website
www.setup-ijsselmuiden.nl

Nieuwjaarsborrel
=== Wijziging locatie ====
Op zaterdag 5 januari 2013 is er een
nieuwjaarsborrel voor alle leden van Set Up.
Een aantal jeugdleden hebben deze dag de
voorronde van de Open Nederlandse
Kampioenschappen Jeugd en aansluitend willen
we de nieuwjaarsborrel laten plaats vinden. Een
mooie gelegenheid om alle leden een goed en
sportief jaar toe te wensen, natuurlijk onder
het genot van een drankje.
De entree is gratis.
Locatie: Sporthal de Oosterholthoeve
Tijdstip: 17:00 uur

Nationale Open Jeugd Kampioenschappen
Op zaterdag 5 janauri 2013 zal Set Up weer meedoen aan de open club kampioenschappen bij
de jeugd. Dit is het belangrijkste jeugdtoernooi dat de Nevobo organiseert. Voor Set Up doen
jongens A, jongens B, jongens C, meisjes C en meisjes CMV mee. Een geweldig aantal dus!
De locaties en trainers zijn als volgt:
Jongens A:
Jongens B:
Jongens C:
Meisjes C:
Meisjes CMV:

Esdalhal in Emmen
de Meerwaarde in Barneveld
Sneker Sporthal in Sneek
Sneker Sporthal in Sneek
de Timp in Assen

Timo de Jager
Bjorn Holtland
Erik Schilder
Remco Bultman & Joffery v/d Belt
Dieke Schrijver

Voor Set Up zijn er ook een aantal scheidsrechters actief deze dag, te weten Kees ten Brinke,
Henry de Jong en Jolanda Dekker/ Mark Flier.
Het is voor de leden van Set Up natuurlijk leuk als ze flink worden aangemoedigd vanaf de
tribune, dus nodig zoveel mogelijk familieleden en vrienden uit om jullie aan te moedigen!
Indien de teams zich plaatsen voor de volgende ronde, wat de halve finale is, dan zal deze
plaatsvinden op zaterdag 9 februari 2013.

Kerstklaverjassen

Activiteitencommissie

Zoals elk jaar organiseert Set Up ook
dit jaar weer het klaverjas toernooi
met een verloting.

Op dit moment hebben we helemaal niemand in
de activeitencommissie zitten. Erg jammer, want
het is natuurlijk erg leuk als er zo af en toe wel
wat activiteiten georganiseerd worden. Het
bestuur is daarom op zoek naar een aantal
vrijwilligers die mee willen helpen om een aantal
activiteiten te organiseren.

Datum: 18 december 2012
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Sporthal de Oosterholthoeve
Opgeven: via de site en of een email
sturen naar:kerstklaverjassen@setupijsselmuiden.nl

Lijkt je dit wat?
Geef je dan nu op, door een mail te sturen naar:
coordinator-actima@setup-ijsselmuiden.nl

Het bestuur van Set Up wenst een ieder fijne
feestdagen en een gezond en sportief 2013 toe!!

