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1. Verenigingsdoelstelling (missie) 
 
De algemene missie van de volleybalvereniging VIVES is   
 

(Be)Leef en leer volleyballen bij VIVES 

 

Passend bij de naam van de vereniging Volleybal in Vriendschap en Samenwerking geven 
we dit vorm door binnen IJsselstein de volleybalsport te promoten en te zorgen dat 
iedereen, van jong tot oud, die wil volleyballen een ingang kan vinden op het eigen niveau in 
competitie- of recreatieverband. 
 
Daarnaast stelt VIVES zich ten doel om volleybaltalenten te signaleren en begeleiden in de 
regio IJsselstein via de prestatielijn en als het talent boven het niveau van de vereniging 
uitstijgt ook daarbuiten. 
 
Bij het samenstellen van dit beleidsplan hebben we ons na 55 jaar opnieuw laten inspireren 
door de betekenis van de naam VIVES. In de kern draait het om Volleybal. In het eerste deel 
beschrijven we daarom dat wat nodig is om te kunnen (leren) volleyballen. Denk aan: 

- Technisch beleid voor het leren volleyballen voor zowel competitie als 
recreatie;  

- Trainers en coaches die dit kunnen overbrengen; 
- Scheidsrechters die nodig zijn en opgeleid moeten worden; 
- Wedstrijdsecretariaat dat alle wedstrijden inplant; 
- Materiaalcommissie die zorg voor het volleybalmateriaal; 
- Beachvolleybal. 

 
Het tweede deel van dit plan heeft te maken met Vriendschap. Denk hierbij aan: 

- Activiteiten om de vriendschap te bevorderen (jeugdactiviteitencommissie, 
feestcommissie, toernooicommissie); 

- Vrijwilligersbeleid, die zorgt dat we onze vrijwilligers binden en boeien;  
- Normen, waarden en gedragsregels waaraan iedereen (spelers, trainers en 

ouders) zich dient te houden en waarbij de vertrouwenspersonen een 
belangrijke rol spelen. 

 
Tenslotte alles wat nodig is om bovenstaande mogelijk te maken, dus Samenwerking zowel: 

- Samenwerking binnen de vereniging: 
o Organisatiestructuur van VIVES; 
o Financieel beleid; 
o Communicatiebeleid; 
o Ledenadministratie. 

- Samenwerking met anderen buiten de vereniging: 
o Sponsorcommissie;  
o Gemeente IJsselstein, IJsselhal, Nevobo, etc. 
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2. VOLLEYBAL in Vriendschap en Samenwerking 
2.1 Technisch beleid 
Voor de uitvoering van het technisch beleid kent VIVES vier technische commissies onder 
leiding van het hoofd TC (tevens bestuurslid): 

- Heren TC 
- Dames TC 
- Jeugd TC  
- Recreatie TC 

 

2.1.1 Algemeen  
Binnen VIVES is het streven naar één technisch beleid waarbinnen de volleybal technische 
zaken van de vereniging aandacht krijgen. Wel maken we onderscheid tussen jeugd- en 
seniorenteams, competitiegerichte en recreatieve teams en prestatie-, opleidings- en 
breedtelijn teams.  
 
Binnen de opleidings- en prestatieteams leggen we de nadruk op opleiden en presteren. 
Tijdens de opleidingsfase ligt daarbij de nadruk op het ontwikkelen van het individu binnen 
het team als het streven naar een mogelijke aansluiting met het eerste team. Bij de eerste 
teams ligt de nadruk meer op het eindresultaat van het team.  
 
Voor de breedtelijn teams streven we naar onderlinge aansluiting van de teams, zodat 
instroom op verschillende niveaus mogelijk is zonder dat er gaten vallen. De nadruk ligt op 
het plezier in het volleybalspel en op het kunnen meedoen op een niveau passend bij het 
individu. Het is belangrijk dat spelers die toe zijn aan een volgende stap in hun ontwikkeling 
of omdat ze op basis van leeftijd omhoog moeten, de kans krijgen om bij een ander jeugd- of 
seniorenteam waarin zij op hun plek zijn te kunnen trainen. Deze kans, het extra trainen, 
moet natuurlijk wel ten goede komen aan de speler en niet als opvulling tijdens een 
wedstrijd. 
 
Teamindeling 
Om binnen de jeugd- en seniorenteams van de competitie het verschil tussen de prestatie-, 
opleidings- en breedtelijn teams duidelijk te maken benoemt de TC de teams per seizoen. 
Op basis van individuele prestaties, ervaring, ambitie en motivatie van spelers stelt de TC in 
overleg met betrokken trainers de teams samen. Gedurende het seizoen vinden er diversen 
afstemmingsoverleggen plaatsen tussen TC en trainers. Deze dienen om de ontwikkelingen 
te volgen en als basis voor nieuw te formeren teams. De nieuwe teamsamenstellingen zijn 
voor het einde van het seizoen (medio mei/juni) gereed.  
 
Gelijktijdig stellen we op basis van de nieuwe teamsamenstellingen de zaalindelingen, 
trainingstijden en wedstrijdschema’s op. Hierbij houdt de TC zoveel mogelijk rekening met 
de volgende zaken:  

- Eigen trainingstijden van trainers; 
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- Eerste training zoveel mogelijk in de IJsselhal, tweede training kan buiten de 
IJsselhal; 

- Reistijd van trainers; 
- Jeugd niet na 21.00 uur; 
- Beschikbaar gestelde zaalruimte door de gemeente IJsselstein; 
- Eerste en tweede teams spelen wedstrijden zoveel mogelijk op prime time 

(tussen 14.00 en 18.00 uur). 
 
De teamsamenstellingen en zaalindelingen geven we z.s.m. aan de leden door. In een aantal 
gevallen zal het noodzakelijk zijn om wijzigingen van tevoren persoonlijk met de speler te 
bespreken.  
 

2.1.2 Senioren 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Teams die meedoen aan de reguliere competitie kunnen in overleg met de TC ook 
deelnemen aan de bekercompetitie die de Nevobo organiseert.  
 
  

Heren 1 Dames 1 Prestatielijn (doel: spelen in regio divisie of een divisie 

hoger of lager) Nadruk op teamprestatie 

Heren 2/3 Dames 2/3 Prestatie- en opleidingslijn (doel: 1 niveau onder het 

eerste team) Nadruk op opleiding (individu) 
(individu)/prestatie 

Heren y Dames y Breedtelijn (doel: aansluiting teams) 
• Nadruk op spelen op eigen niveau 

• Instroommogelijkheden leden 

• Plezier in het volleybalspel 

 
 

Heren z Dames z 
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2.1.3 Jeugd  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Specifiek voor de jeugd gelden de volgende beleidsafspraken: 

- Aanbieden van vormen van het volleybalspel, zodat jeugdleden de kans 
krijgen zich te bekwamen in het volleybalspel; 

- Creëren van een sociale omgeving, waardoor we jeugdleden de mogelijkheid 
bieden om zijn/haar persoonlijkheid als mens binnen een groep te 
ontwikkelen; 

- Elk jeugdlid krijgt de kans zich te ontwikkelen in zijn/haar eigen tempo; 
- Aandacht voor sportblessurepreventie, omdat jeugdleden in fysieke en 

psychische ontwikkeling zijn; 
- Betrekken van de ouders/verzorgers personen bij de ontwikkelingen van het 

kind in de meest brede zin van het woord; 
- Betrekken van de ouders/verzorgers voor verenigingstaken. 

 
De vereniging zorgt voor  

- Voldoende gekwalificeerde trainers/coaches/begeleiders; 
- Deskundigheidsbevordering van de trainers m.b.t. de ontwikkelingen op het 

gebied van het volleybalspel georganiseerd worden in de vorm van cursussen 
en clinics; 

- Attractieve trainingsvormen met veel dynamiek en actie; 
- Een juiste vorm van het volleybalspel, waardoor het jeugdlid de mogelijkheid 

krijgt zich te ontwikkelen. Jeugd ontwikkelt zich nooit in een vloeiende 
doorgaande lijn. In de technische en lichamelijke zijn altijd pieken en dalen 
(motoriek, coördinatie, balbaan inschatten); 

- Invoeren van het sportblessurepreventieprogramma;  
- Doorlopende ontwikkelingslijn. Hiervoor stelt de jeugd TC een 

ontwikkelingsplan op, waarin de doelstellingen van de verschillende fases 

Mini Mini Opleiding en breedtelijn 
• Nadruk op het aanleren van volleybal 
• Plezier in het volleybalspel 

Jongens Meisjes Opleidingslijn (doel: hoogste jeugdklasse in eigen 

leeftijdscategorie) 
• Nadruk op opleiding (individu) 

Jongens Meisjes Breedte lijn (doel: aansluiting teams) 

• Nadruk op spelen op eigen niveau 

• Plezier in het volleybalspel en aanleren van volleybal 
technieken 

•  
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staan gedefinieerd. Tevens draagt zij samen met de trainers zorg voor een 
plan van aanpak, waarin de prioriteiten zijn vastgelegd.  

- Introduceren we een volgsysteem met duidelijke criteria en peildata 
gedurende het seizoen, waardoor we de ontwikkeling van de jeugdleden 
objectief kunnen volgen bekeken.  

 

2.1.4 Recreatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het grootste verschil met de reguliere competitie is de tijdsinvestering: 1x per week trainen 
en de mogelijkheid om 6 x per jaar deel te nemen aan de Nevobo recreatiecompetitie en aan 
de reguliere bekercompetitie. De recreatie heeft naast dames en heren ook mixed teams.  
 
Specifiek voor de recreatie gelden de volgende beleidsafspraken:  

- De leden zijn verdeeld over teams van rond de 8-10 spelers. Bijna alle teams 
nemen deel aan de recreatiecompetitie verdeeld over de poules van 
toenemend niveau (D t/m A). Bij de teamindeling, dan wel bij toevoegen van 
leden aan bestaande teams, staat het spelplezier en de gezelligheid voorop. 
Spelniveau maakt onderdeel uit van spelplezier; 

- Elk team heeft een aanvoerder die onder andere het aanspreekpunt voor de 
recreatie TC is;  

- Recreatieleden kunnen ook alleen meetrainen, zowel in het team dat geen 
recreatiecompetitie speelt als in de overige teams. Dit altijd in overleg met TC, 
betrokken aanvoerders en trainer; 

- Elk jaar vindt een inventarisatie plaats over de wensen en behoeften van de 
spelers. Daarna zullen oriënterende gesprekken plaatsvinden voor de 
teamindeling van het seizoen daarop. De recreatie TC coördineert deze 
teamindeling in overleg met en met hulp van de aanvoerder(s) en trainer(s);  

- Per veld trainen twee teams onder leiding van een trainer van de vereniging; 
- De training duurt in principe 1,5 uur (een deel trainingsoefeningen en een 

deel onderling wedstrijd);  
- Trainingen vinden plaats op de maandag (heren) en woensdag (dames en 

mixed); 
- Bij de recreatiecompetitie spelende teams is de training deels gericht op het 

teamspel, systeem, posities en wedstrijdvoorbereiding;  
- We streven ernaar de trainingen van de recreatieleden zoveel mogelijk in de 

IJsselhal te laten plaatsvinden en op de nu bestaande dagen. De onderlinge 
verbondenheid speelt immers een belangrijke rol; 

Heren a MIX a Recreatie competitie 
• Nadruk op spelen op eigen niveau 

• Instroommogelijkheden leden 

• Verbeteren/aanleren volleybal 

• Plezier in het volleybalspel 

 
 

Heren z MIX z 

Dames a 

Dames z 
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- De recreatie TC coördineert de instroom van nieuwe recreatieleden. In overleg 
bekijkt de TC-coördinator met aanvoerder(s) en trainer(s) over waar en 
wanneer het nieuwe lid drie keer vrijblijvend mee kan trainen en daarna 
(voorlopig) geplaatst wordt; 

- Instroom traint in principe mee met Mix 6 tenzij ervarenheid, dan wel 
duidelijke voorkeur voor Heren of Dames, een andere beslissing rechtvaardigt. 
Dit ter beoordeling van de TC-coördinator in overleg met aanvoerder(s) en 
trainer(s). 

 
Voorheen was de recreatie een club binnen de vereniging. Met de in 2016 nieuw 
aangetreden recreatie TC zal de verbinding met het technisch beleid van VIVES worden 
gemaakt. Voor de periode 2017-2020 heeft de recreatie TC zich de volgende doelen gesteld: 

1. Betere doorstroming van (nieuwe) recreatieleden. Gecoördineerd en in overleg vanuit 
inzicht in wensen en mogelijkheden van de gehele recreatie, de teams, de teamleden 
en de nieuwe in- of doorstroom.  

2. Van club binnen de club naar een gelijkwaardig onderdeel van VIVES.  
Meer verbinding tussen recreatieleden onderling en met de rest van de vereniging. 
Aansluiten bij het algemene technische beleid als één vereniging.  

3. Groei aantal recreatieleden. Aansluiten bij de bestaande wervingsacties en waar 
nodig gerichte acties voor werving recreatieleden initiëren. 

 

2.1.5 Trainers 
Binnen de vereniging is het van belang dat elk team een trainer krijgt die bij het niveau van 
het team past.  

- Voor de toernooimini’s is het van belang dat er een of twee op jeugdniveau 
gediplomeerde trainers beschikbaar zijn ondersteund door een aantal 
assistent-trainers (jeugdleden en/of ouders); 

- De competitiemini’s zullen per team een trainer moeten hebben die eventueel 
aangestuurd worden door een hoofdtrainer. Het aantal teams in deze 
categorie is per jaar redelijk stabiel rond de 6.  

- De jeugd in de categorieën c t/m a en breedtelijn teams in de seniorenlijn 
dienen elk in ieder geval 1 gekwalificeerde trainer te hebben. Gekwalificeerd 
kan in dit geval inhouden dat de trainer volleybalkennis heeft opgedaan door 
jarenlang competitie gespeeld te hebben of een trainersopleiding heeft 
gevolgd.  

- Voor de prestatielijn teams in de jeugd streven we ernaar een daadwerkelijk 
gediplomeerd trainer beschikbaar te hebben. 

- De prestatielijnteams bij de senioren dienen een hooggekwalificeerde trainer 
te hebben die past bij het niveau waarop ze spelen. Dit hoeft niet per se een 
trainer met een hoog opleidingsniveau te zijn maar kan ook iemand zijn die in 
zijn volleyballoopbaan op hoog niveau (1e divisie of hoger) heeft gespeeld en 
daarmee veel ervaring heeft opgedaan. 

- Voor de recreatieteams zijn per twee teams minimaal een trainer nodig die 
affiniteit heeft met volleybal en het leuk vindt om training te geven. 
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Uitgaande van de huidige omvang van de vereniging zullen we jaarlijks twee trainers op het 
hoogste niveau nodig zijn, twee op jeugd gespecialiseerde trainers, 26 gekwalificeerde 
trainers, ongeveer tien assistent-trainers voor de mini’s en acht trainers voor de recreatie.  
 
Om in de komende seizoenen te zorgen voor een blijvend aanbod aan eigen opgeleide 
gediplomeerde trainers is het belangrijk - in samenwerking met nu al gediplomeerde trainers 
- beginnende trainers en trainers met ambities te begeleiden. Daarnaast organiseren we ook 
clinics en workshops voor deze groep trainers. VIVES stimuleert en financiert het volgen van 
externe clinics en workshops, evenals het volgen van een volleybaltrainerscursus.  
 

2.2 Scheidsrechters 
Om binnen de Nevobo te kunnen voldoen aan de verplichtingen op het gebied van 
scheidsrechters is het noodzakelijk binnen de vereniging een gestructureerde opleiding voor 
scheidsrechters op te zetten. Voor de thuiswedstrijden die in de 1e klasse en lager worden 
gespeeld is de vereniging verplicht om verenigingsscheidsrechters te leveren. Voor de 4e en 
3e klasse is het slagen voor de spelregeltoets voldoende. Voor het fluiten van de 2e en 1e 
klasse is het opleidingsniveau VS2 vereist. 
 
De vereniging is verplicht voor elk team dat in de promotieklasse en derde divisie speelt 24 
wedstrijden buiten de thuishal te fluiten op het niveau van regioscheidsrechter 
(opleidingsniveau VS3). Op dit moment zijn we voor de levering van deze 
regioscheidsrechters op niveau te sterk afhankelijk van de welwillende inzet van een klein 
aantal mensen die niet uit onze vereniging voortkomen die bereid zijn voor VIVES te fluiten.  
Het beleid is er dan ook op gericht dat de teams die in de betreffende klasse spelen ook de 
leveringsplicht voor regioscheidsrechters verzorgen. Ofwel de spelers uit het team fluiten de 
24 wedstrijden op het verlangde niveau. Om hier voldoende basis voor te krijgen is het 
noodzakelijk dat voldoende mensen het gewenste opleidingsniveau krijgen.  
Voor alle jeugdleden vanaf 14 jaar is het verplicht om een interne georganiseerd 
scheidsrechtercursus te volgen zodat we ze als verenigingsscheidsrechter in kunnen zetten. 
We stimuleren de jeugd een verdere opleiding tot regioscheidsrechter te volgen. 
 
Bij de recreatiecompetitie in toernooivorm fluiten de teams elkaars wedstrijden. Ook 
recreatieleden kunnen desgewenst de interne scheidsrechtercursus volgen en daarmee als 
verenigingsscheidsrechter ingezet worden. 
 

2.3 Beachvolleybal 
In de afgelopen jaren is er op de locatie Merwestein een eerste start gemaakt met 
beachvolleybal binnen VIVES. Er is de nadrukkelijke wens van de leden en de vereniging om 
VIVES-beachvolleybal verder te ontwikkelen. Om dat goed te kunnen doen is een 
beachvolleyballocatie in IJsselstein noodzakelijk. In de komende periode zullen we de 
ontwikkeling van een dergelijke locatie oppakken in samenwerking met combifunctionaris, 
de gemeente IJsselstein en eventueel andere verenigingen in IJsselstein. Tot die tijd zullen 
we beachvolleybal op zijn huidige manier in Nieuwegein voortzetten. 
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3. Volleybal in VRIENDSCHAP en Samenwerking 
3.1 Normen & waarden 
Respect & Veiligheid 
Binnen de vereniging behandelen alle leden en bezoekers zowel in als buiten het veld elkaar 
met respect. Hieronder behoort ook het creëren van een veilig sportklimaat, waarbij 
iedereen zich thuis en veilig voelt. 
Openheid & Toegankelijkheid 
We zijn een vereniging die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit de IJsselsteinse 
samenleving en omstreken. We zijn transparant. Het beleid, de kernwaarden en 
kerndoelstellingen zijn voor iedereen inzichtelijk. Door elkaar op positieve manier aan te 
spreken behouden we een prettige sfeer. 
Boeien & (Ver)binden 
We creëren een grote mate van verbondenheid tussen leden en betrokkenen onderling, 
door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle volleybalactiviteiten zoveel als 
mogelijk te centraliseren in één accommodatie. We willen hiermee een wij-gevoel creëren. 
Sportief presteren 
Sportiviteit is belangrijk voor iedereen die volleybal speelt bij VIVES; voor de mini’s, jeugd, 
recreatie en de competitie! Naast het waarborgen van de breedtesport willen we ook zeker 
graag onze ambities waarmaken door met dames en heren op het niveau van de derde 
divisie of één niveau hoger of lager te presteren. Dit altijd met behoud van een sportieve 
houding.  
Samenwerken 
We werken samen om de vereniging draaiende te houden en een mooie en aantrekkelijke 
plek te bieden voor iedereen die volleybal een warm hart toedraagt. Dit betekent dat elk lid 
op zijn/haar tijd de handen uit de mouwen moet steken. Daarnaast werken we samen met 
scholen, Gemeente en maatschappelijke instanties om onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen binnen de samenleving. 
 
Van begeleiders waarbij een relatief intensief contact met de leden is, vragen we een 
verklaring omtrent gedrag (VOG). Dit geldt in ieder geval voor trainers binnen de vereniging. 
Het beheer van het VOG-archief is neergelegd bij de secretaris.  
 
De bijbehorende gedragsregels zijn te vinden in de bijlage. De normen, waarden en 
gedragsregels zijn overgenomen van Volleybalvereniging Webton Hengelo. Waarvoor dank! 
 

3.2 Vertrouwenspersonen 
 

Indien een lid zich onheus bejegend voelt door een begeleider of ander lid van de vereniging 
kan hij/zij zich richten tot de vertrouwenspersoon van de vereniging.  
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VIVES heeft twee vertrouwenspersonen. Deze geven opvang, bijstand en nazorg aan degene, 
die een klacht uit of geconfronteerd is met seksuele intimidatie en/of agressie /geweld. De 
vertrouwenspersoon helpt bij het zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.  
Als vertrouwenspersonen zijn aangesteld: 
 

- Henk van Amerongen 
- Manouk Boverhof 
-  

Het e-mailadres van beide vertrouwenspersonen is vertrouwenspersoon@vives-volleybal.nl 
 

3.3 Vrijwilligersbeleid 
 
Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Daarom is het noodzakelijk dat 
vrijwilligers binnen VIVES met plezier en enthousiasme hun werkzaamheden verrichten. 
Waardering speelt hierbij een grote rol. Vrijwilligers moeten zich gewaardeerd voelen door 
bestuur, collega-vrijwilligers én de leden om gemotiveerd te worden en te blijven voor hun 
belangeloze inzet voor de vereniging. Alleen met dat als achtergrond is een optimale 
bezetting van de verschillende functies binnen onze vereniging mogelijk. Uitgangspunt 
hierbij is dat iedereen zijn steentje bijdraagt. De taken zijn daarvoor zoveel mogelijk 
verdeeld over een grote groep vrijwilligers, zodat de belasting per vrijwilliger beperkt blijft; 
het ‘vele handen maken licht werk’ principe. 
 
De doelstellingen van het vrijwilligersbeleid zijn omschreven aan de hand van vijf B’s: 
Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindigen. Deze volgen elkaar logisch op, 
maar natuurlijk is het Behouden van vrijwilligers het meest belangrijk; als vrijwilligers hun 
taken met plezier doen is het ook gemakkelijker om anderen binnen te halen etc.   
 
Binnenhalen  

1. Aan het einde van elk seizoen zal een (bel)actie plaatsvinden waarbij we zoveel 
mogelijk leden benaderen met de vraag wat zij gaan betekenen voor de vereniging  

2. Op het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden vragen we welke vrijwilligerstaak 
het nieuwe lid gaat uitvoeren.  

3. Nieuwe leden worden na een aantal maanden gebeld door een bestuurslid hoe de 
ervaringen binnen de club zijn met daarbij de vraag welke taak het nieuwe lid kan 
oppakken.  

4. Ook ouders van jeugdleden zullen we nadrukkelijk betrekken bij de vereniging door 
het uitvoeren van vrijwilligerstaken en het organiseren van ‘ouderavonden’. 

Begeleiden 
5. De desbetreffende commissie introduceert en begeleidt een nieuwe vrijwilliger 

binnen die commissie. 
Belonen 

6. Aan het einde van ieder seizoen ontvangen alle vrijwilligers een persoonlijk 
bedankkaartje van de VC. 

mailto:vertrouwenspersoon@vives-volleybal.nl
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7. Ieder seizoen organiseert de VC een vrijwilligersuitje voor alle vrijwilligers 
organiseren. 

Behouden 
8. Om de vrijwilligerstaken voor het voetlicht te brengen zetten we elke maand een 

vrijwilliger in het zonnetje middels een kort interview.  
9. Hoofdverantwoordelijke voor de vrijwilliger voert minimaal een keer per jaar 

evaluatiegesprek met de vrijwilliger. Signalen/acties uit dat gesprek worden 
teruggekoppeld aan VC/bestuur.  

Beëindigen 
10. Als een vrijwilliger stopt zal een bestuurslid deze namens de vereniging bedanken 

voor zijn/haar verdiensten. 
11. De gestopte vrijwilliger ontvangt van de VC het ‘formulier exitgesprek’ met de vraag 

deze in te vullen. 
 
De Vrijwilligerscommissie registreert de vrijwilligers en houdt een lijst bij wie welke 
vrijwilligerstaken doet/heeft gedaan en hoe lang. 
 

3.4 Vrienschapsbevordering 
Een aantal commissies organiseert activiteiten waarbij het vooral gaat om de onderlinge 
band tussen de volleybalspelers te versterken en plezier te hebben.  
Zoals: 

- Jeugdactiviteitencommissie 
- Feestcommissie 
- Toernooicommissie  
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4. Volleybal in Vriendschap en SAMENWERKING 
 

4.1 Organisatiestructuur  
 
Voor het uitvoeren van het beleidsplan is een goede organisatiestructuur nodig. Deze 
structuur is deels via de statuten bepaald en kent een dagelijks bestuur bestaande uit de: 
Voorzitter, Penningmeester en de Secretaris. 
 
Daarnaast is er een aantal commissies en werkgroepen actief waarbij het uitgangspunt is dat 
er altijd een vast aanspreekpunt is binnen het bestuur waarmee hoor en wederhoor plaats 
kan vinden. In onderstaand organisatieschema is te zien onder welk bestuurslid welke 
commissies/werkgroepen vallen. 
 

 
Organisatieschema VIVES 

 

Het bestuur legt verantwoording af aan alle leden van VIVES via de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) die minimaal een keer per jaar wordt gehouden.  
 
De vereniging kan niet bestaan zonder een fors aantal vrijwilligers. Het lidmaatschap van de 
vereniging brengt dan ook verplichtingen voor alle leden (zie ook 3.3. Doel is dat alle functies 
binnen bovenstaande verenigingsstructuur worden vervuld door meerdere personen, alleen 
dan kunnen we de taken goed verdelen. 
 

Aan het eind van elk seizoen stellen alle commissies een jaarplan voor het komende seizoen 
op en levert deze aan bij het bestuur. 
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In de jaarplannen wordt tenminste aangegeven: 
- De mate waarin de doelstellingen van het vorige jaarplan zijn gerealiseerd;  
- Indien de doelstellingen niet volledig gerealiseerd zijn een analyse van de 

mogelijke oorzaken; 
- De doelstellingen voor het komende seizoen SMARTi geformuleerd (d.w.z. 

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend);  
- De voor het realiseren van de doelstellingen benodigde middelen. 

 
Deze plannen voegen we samen met de jaarplanning van het bestuur. Het bestuur toetst de 
jaarplannen aan het vigerende beleidsplan. Bij geconstateerde strijdigheden met dit 
beleidsplan overleggen bestuur en commissie hoe tot een met het beleid consistente 
jaarplan te komen. 
Gezamenlijk vormen deze plannen het jaarplan (ofwel de seizoensplanning) van VIVES. Dit 
plan legt het bestuur ter goedkeuring in de ALV (najaar). 
 

4.2 Financieel beleid 
Het streefpercentage van het eigen vermogen van de vereniging houden we op 25% van de 
totale omzet, zodat er een buffer is voor opvangen van onverwachte tegenvallers, 
inkomstenderving (opzeggingen) en voor het garanderen van voldoende cash-flow. De 
marge is 5%. Daarbuiten is het nemen van maatregelen noodzakelijk. 
 
De gangbare recreatie- en competitieactiviteiten moeten geheel uit de contributie gelden 
worden gefinancierd. Dit betreft de volgende kosten: 

• Nevobo-contributie; 

• Zaalhuur; 

• Trainersvergoeding; 

• Organisatie van toernooien; 

• Administratieve kosten. 
 
De laatste jaren is het eigen vermogen van de vereniging gegroeid tot ver boven de 
eerdergenoemde 25%. In de komende jaren brengen we dit geleidelijk terug tot het 
gewenste niveau. 
 

4.3 Sponsorbeleid 
Om alle wensen binnen de vereniging te kunnen bekostigen zonder dat de contributie 
onevenredig hoog wordt is het wenselijk via sponsoren extra gelden te verwerven. Voor het 
binnenhalen van de sponsoren bestaat de Sponsorcommissie.  
 
Iedereen binnen VIVES die graag iets gesponsord wil hebben, moet dat via de 
sponsorcommissie aanvragen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat potentiële sponsors door 
één contactpersoon vanuit VIVES worden benaderd (en dus niet door verschillende leden 
met verschillende vragen). De contactpersoon geeft in het geval van sponsoring van de 
prestatielijn- en opleidingslijnteams door aan het bestuur. Na goedkeuring kan de sponsor 
worden benaderd. 
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Duidelijk moet zijn dat sponsoren door het leveren van een financiële bijdrage aan de 
vereniging geen invloed krijgen op het beleid van de vereniging.  
 
Voor de prestatielijn geeft de TC aan welke gelden gewenst zijn boven het afgesproken 
basisniveau dat vanuit de contributiegelden wordt gefinancierd. Hierbij wordt een directe 
link gemaakt naar het beleidsplan op het gebied van de prestatielijnontwikkeling. Op basis 
van deze wens zal de sponsorcommissie sponsoren gaan benaderen.  
Op andere gebieden, zoals specifieke jeugdsponsoring zal eerst een sponsorbehoefte-
analyse gemaakt moeten worden. 
 
Voor het benaderen van sponsoren voor specifieke doelen hanteren we als basis de 
onderstaande indeling voor sponsoren waarbij de sponsoren worden ingedeeld in 
pakketten: Hoofdsponsor, Goud, Zilver en Brons.  
 

Pakket Inhoud 

Hoofdsponsor De Hoofdsponsor betaalt een bedrag van minimaal €1.500,- en krijgt 
hiermee twee vlaggen om in de hal te plaatsen tijdens thuiswedstrijden 
en beachevents, daarnaast zal het Stratentoernooi naar de sponsor 
vernoemd worden en komt het logo op de shirts van de eerste teams.  

Goud Bij het pakket Goud betaalt de sponsor minimaal € 750,- en krijgt 
hiermee o.a. twee vlaggen en een vermelding op de website en 
Facebook-pagina van VIVES, geen naamsvermelding op de shirts 

Zilver Bij het pakket Zilver betaalt de sponsor minimaal € 500,- en krijgt 
hiermee twee vlaggen en een vermelding op de website en Facebook-
pagina van VIVES, geen naamsvermelding op de shirts 

Brons Bij het pakket Brons betaalt de sponsor € 250,- en krijgt een vermelding 
op de website en Facebook-pagina van VIVES. Geen vlaggen en geen 
naamsvermelding op de shirts. 

 
Het streven is om de ‘Club van 100’ nieuw leven in te blazen. Deze bestaat uit mensen die 
per jaar € 50,- bijdragen aan de vereniging.  
 
Het geheel zal verder uitgewerkt worden in een Sponsorplan. In de huidige crisissituatie 
zullen we wel flexibel om moeten gaan met de uitgangspunten. Het binnenhalen van grote 
sponsoren is in deze periode erg moeilijk. Daarom sturen we meer op het binnen halen van 
meerdere kleine sponsoren. 
 
Teams die niet in de prestatielijn vallen kunnen in overleg met de Sponsorcommissie hun 
wedstrijdkleding of andere teamgerelateerde artikelen of activiteiten door een bedrijf laten 
sponsoren. In bepaalde gevallen kunnen we kijken naar specifieke teamsponsoring.  
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Sponsoring recreatie 
VIVES wil graag als gehele vereniging herkenbaar zijn. Dit betekent dat naast de competitie, 
ook de recreatieleden zoveel mogelijk in dezelfde tenues spelen om een eenheid uit te 
stralen. Anders dan in de competitielijn, zijn de recreatieteams vrij om zelf sponsors te 
zoeken en deze sponsors een plek op het wedstrijdshirt te bieden. Vaak zijn de sponsoren 
bekenden van de leden uit het team. Omdat er een verschil zit in de intensiteit van de 
wedstrijden tussen competitie en recreatie is het voor de recreatieteams toegestaan om 
shirtsponsors te zoeken. VIVES wil daar graag tegenover stellen dat deze shirtsponsor ook € 
20,- per teamlid doneert aan de clubkas. Op deze manier sluiten de principes van de 
sponsoring van de vereniging toch op elkaar aan (een sponsoring is voor de club). De teams 
mogen zelf bepalen welke shirts zij laten sponsoren; wel is vastgesteld dat de kleur van de 
wedstrijdshirts rood moet zijn, de voorkeurskleuren voor de rest van de kleding zijn wit 
en/of blauw. 
 

4.4 Communicatiebeleid  
De PR-commissie richt zich op de interne en externe communicatie van VIVES. Door het 
toenemend gebruik van social media is het onderscheid tussen interne en externe 
communicatie minder scherp. 

Interne communicatie 

Onder interne communicatie verstaan we communicatie naar de eigen leden en trainers, 
van leden naar leden en van bestuur naar leden. De PR-commissie beheert de nieuwsbrief, 
social media en de website als communicatiemiddel voor deze doelgroepen. 

Website 

Op de website http://www.vives-volleybal.nl/ kan men terecht voor informatie over 
trainingstijden, teamsamenstellingen en actuele informatie, zoals wedstrijdverslagen.  

Nieuwsbrief 
VIVES maakt gebruik van een nieuwsbrief om de eigen leden op de hoogte te houden. Hierin 
staan belangrijke zaken vanuit het bestuur, vanuit de verschillende commissies, maar ook 
leden kunnen hiervoor kopij aanleveren. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens per 
kwartaal en wordt per e-mail verstuurd aan alle leden. 

Social media 

VIVES is actief op verschillende social media, zoals Facebook (VIVES volleybal) en Twitter 
(@Vivesvolleybal). Op deze wijze communiceert VIVES met voornamelijk haar leden. Dit kun 
je bij social media niet helemaal afkaderen, maar in principe zijn dit middelen voor de leden. 
Social media zetten we in voor kleine weetjes over wedstrijden, teams en belangrijke andere 
zaken. social media heeft een hogere nice-to-know-waarde, omdat we niet alle leden 
hiermee kunnen bereiken. De PR-commissie en de leden die de social media beheren 
hebben afspraken gemaakt over wat er wel en niet gecommuniceerd kan worden zonder 
overleg. Deze afspraken zullen we in een protocol vastleggen. 
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Externe communicatie 

Externe communicatie is de communicatie naar buiten toe. Naar nieuwe (potentiële) leden 
en trainers, Gemeente, andere verenigingen en pers. Hiervoor zet VIVES voornamelijk de 
website in. Ook evenementen en bijeenkomsten zijn hier geschikt voor. 
Externe communicatie is een onderwerp dat de komende jaren meer aandacht krijgt door 
meer aandacht te vragen voor evenementen en bijzondere wedstrijden in de Zenderstreek. 
Daarnaast streven we ernaar de externe communicatie door één persoon te laten doen. 
Deze persoon wordt dan extern het gezicht van de vereniging, de woordvoerder. Dit hoeft 
niet iemand van het bestuur te zijn.  

Communicatiestijl 
VIVES is een sportieve vereniging die graag met zijn tijd mee wil gaan. We communiceren 
hoofdzakelijk digitaal. Dit is meer van deze tijd en bovendien goedkoop.  
De schrijfstijl die VIVES hanteert is informeel. We communiceren in de jij-vorm naar onze 
leden en trainers. Bij externe communicatie hanteren we voornamelijk de u-vorm. 

4.5 Ledenadministratie 
Een goed overzicht van de gegevens van de leden en in welk team ze spelen is cruciaal. 
Zowel voor onze vereniging als voor de registratie bij de NEVOBO. 
 
Een persoon is pas lid van VIVES op het moment dat hij/zij zich bij de ledenadministrateur 
schriftelijk heeft aangemeld. Het opzeggen van het lidmaatschap dient ook schriftelijk te 
gebeuren.  
 
Wijzigingen in een situatie geven de leden zo snel als mogelijk door aan de 
ledenadministratie. Hieronder vallen: 

• Verhuizen 

• Ander e-mailadres 

• Ander of nieuw rugnummer wedstrijdshirt 

• Naamsverandering (vanwege huwelijk)  
Bij langdurige blessure en bij zwangerschap kan een lid zijn/haar lidmaatschap tijdelijk 
stopzetten. Bij stoppen of overstappen naar een andere vereniging melden leden dit bij de 
ledenadministratie. Opzeggen of overstappen kan met ingang van 1 juli of 1 januari. 
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5. Nawoord 
 
Wij hopen dat het beleidsplan je goedkeuring krijgt. 
De hoofdpunten van dit beleidsplan zijn  
 
Volleybal in Vriendschap en Samenwerking. 
 
In de jaarplannen van de verschillende commissies werken we de beleidsplannen verder uit 
en formuleren we acties voor in ieder geval het komend jaar. Het bestuur volgt deze acties 
en stuurt indien nodig bij. 
 
Tenslotte 
Dit document is een levend document. We zullen het continu verbeteren en jaarlijks 
bespreken bij de ALV. Je eventuele opmerkingen / suggesties / commentaar / verbeteringen 
zijn dan ook van harte welkom. Stuur die naar de secretaris@vives-volleybal.nl. 
 
Wij roepen je op om samen met ons te werken aan deze b(l)oeiende vereniging! 
 
Tot ziens! 
 
 

  

mailto:secretaris@vives-volleybal.nl
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BIJLAGE 1. Gedragsregels  
 

Gedragsregels voor spelers, ouders en trainers / coaches / begeleiders. 
De in paragraaf 3.2 vermelde waarden en normen leiden tot de volgende 

concrete gedragsregels: 
 

1.  Gedragsregels kinderen 
 

Wat wordt als gewenst gedrag gezien? 
Fair-play tijdens en na training en wedstrijd 

- Wij zijn gastheer tegenover het team dat ons bezoekt, wij stellen ons dienstbaar 
op bij problemen of onduidelijkheden die het team heeft; 

- Respect voor de tegenstander, correcte houding, geen intimidatie (in zoverre niet 
het gevolg van een kwaliteitsverschil); 

- Eerlijkheid, ook wanneer niet in eigen voordeel; 
- Ieder teamlid op gelijke wijze en met respect benaderen; 
- Betrokken en omstanders met respect benaderen (wees beleefd tegen de scheids 

en spreek publiek gerust beleefd aan wanneer ze ongepast gedrag vertonen).  
- Geen dronkenschap of overmatig alcoholgebruik na de wedstrijden; 
- Iedere speler ouder dan 14 kent de spelregels en heeft de spelregeltoets gedaan.  

Bevorder een positieve sfeer 

- Wees hulpvaardig voor spelers die moeite hebben om zich sociaal te binden aan 
het team; 

- Spoor medespeelsters aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig; 
- De vereniging kan alleen maar bestaan met behulp van vrijwilligers: bied je zelf 

aan om te helpen; 
- Indien gevraagd wordt voor hulp, wees bereid om je handen uit de mouwen te 

steken; 
- Heb begrip voor andermans (on)mogelijkheden; 
- Praat positief/coachend over elkaar; 
- Praat positief over VIVES op Facebook, Twitter etc.; 
- Ga met respect om met de medespelers buiten de directe omstandigheid van de 

sportsituatie (geen pestgedrag of ander gedrag dat ervoor zorgt dat de relatie van 
het teamlid met het team kan worden aangetast). 

 

Waarop kunnen we spelers aanspreken? 
Voor de duidelijkheid volgen hieronder enkele specifieke situaties, die te maken hebben met 
het verstoren van de trainingen en wedstrijden, zoals: 

- Medespelers bewegen om dingen bewust anders te doen dan de trainer wil; 
- Medespelers beledigen of denigrerende opmerkingen over hen maken; 
- Schreeuwen of ander ongepast gedrag; 
- Pesten of negatief benaderen van medespelers; 
- Het steeds te laat komen (indien ouders hier een rol in spelen bij vervoer, ouders 

aanspreken); 
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- De kleedkamers niet netjes achterlaten; 
- Gebruik van mobiel tijdens de training of wedstrijd (mobiel hoort in de tas), 

behalve bij voorafgaand overleg wegens bijzondere situatie; 
- Gebruik van mobiel in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s van 

teamgenoten of tegenstanders in de kleedkamer); 
- Ongepast gedrag naar scheidsrechter; 
- Communicatie tijdens training of wedstrijd met iemand buiten het veld, indien 

niet in relatie met het volleyballen; 
- (Ongevraagde) communicatie met de scheidsrechter door een ander dan de 

aanvoerder. 
 

2.  Gedragsregels ouders 

Wat wordt als gewenst gedrag gezien? 
Gedrag dat de spelers helpt/ondersteunt/motiveert en niet tegenwerkt bij hun spel 
Respectvol zijn naar scheidsrechters, coaches en spelers; 

- Een positieve houding ten opzichte van de organisatie: een volleybalvereniging 
werkt met vrijwilligers die hun best doen er een mooie vereniging van te maken. 
Een positieve bijdrage wordt gewaardeerd; 

- Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het kind, ook indien 
het niet het eigen kind is; 

- Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het team, 
aanmoedigen van het team. 

- Positief meewerken aan regelingen rondom vervoer, wassen, e.d., zoals 
- Afmelden kan soms noodzakelijk zijn, doe dit zo snel dit duidelijk is. Afmelden bij 

de trainer, niet bij een teamgenoot; 
- Op tijd komen, ook bij onderlinge afspraken over gegroepeerd rijden (tip: spreek 

niet enkel een gezamenlijke vertrektijd af, maar spreek ook af dat bij te laat 
komen de rest van het team niet wacht. Neem wel contact op met elkaar en 
wissel hiertoe mobiele nummers uit); 

- Het maken van een taken en/of rijschema is een gunst vanuit VIVES. Indien niet 
eens met het schema, wissel onderling van plek, de trainer hoeft dit niet op  te 
lossen. 

 

Waarop kunnen wij ouders aanspreken? 
Gedragingen die het wedstrijdverloop negatief kunnen beïnvloeden 

- Het zich bemoeien met kind tijdens wedstrijd of nabespreking; 
- Het uitfluiten van het andere team, of negatief zijn tegenover (spelers van) het 

andere team of ouders; 
- Het zich hoorbaar bemoeien met (vermeend) onterechte beslissingen van de 

scheidsrechter, dit dienen anderen te doen en bij escalaties via de Nevobo. 
- Het op de spelersbank te zitten of in het veld te stappen tijdens de wedstr ijd, 

uitgezonderd indien hulp bij tellen of bij het invullen van het wedstrijdformulier 
(bespreek desnoods opmerkingen na de wedstrijd met de trainer/coach);  

Teveel met het beleid van de trainer bemoeien 
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• De trainer herhaaldelijk bellen met een mening over de training (deze vragen 
horen thuis bij de betreffende Technische Commissie); 

• In het algemeen een te belastend contact met VIVES-medewerkers, zeker als 
dit wordt aangegeven door de betreffende persoon. 

 

3.  Gedragsregels trainers 

Wat wordt als gewenst gedrag gezien? 
Positief training geven 

- Positieve houding t.o.v. de spelers, zorgen voor een aangename sfeer;  
- Spelers komen om het volleybal te leren, laat op gepaste wijze waardering zien 

over hun ontwikkeling hierin, kortom: positief trainen/coachen; 
- Training afstemmen op niveau spelers en team; 
- Saamhorigheid nastreven. 

Respectvol training geven 
- Een pedagogische benadering nastreven in de trainingen; 
- Evenveel aandacht geven aan iedere speler; 
- Een voorbeeldrol vervullen, waaraan de spelers zich graag willen spiegelen; 
- Culturele bijzonderheden en gelegenheden van sporters respecteren, voor zover 

niet risicovol. 
 Veilig klimaat creëren 

- Zieke of geblesseerde sporters benaderen met interesse en welwillendheid;  
- Beseffen dat je als trainer een voorbeeldfunctie hebt; 
- Normen en waarden duidelijk uitdragen, gedragsregels hanteren; 
- Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler;  
- Neem contact op met het bestuur indien (een vermoeden van) pestgedrag, 

moeizame communicatie met het team of andere gelijkaardige probleemgevallen. 
 

Waarop kunnen wij trainers aanspreken? 
In relatie tot onveilig gedrag van de trainer 

- Spelers in het openbaar negatief bekritiseren; 
- Altijd hulp vragen aan dezelfde persoon, bijv. de ‘zwakkere’  speler, die altijd ja zal 

zeggen; 
- Zonder de (schriftelijke) uitdrukkelijke toestemming van de speler, persoonlijke of 

vertrouwelijke informatie openbaar maken; 
- Gebruik van mobiel in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s van 

spelers of tegenstanders in de kleedkamer); 
- Gedrag hanteren dat als pesten zou kunnen worden uitgelegd; 
- Kleedkamer is verboden gebied, melden als deur openstaat aan spelers;  
- Meer fysieke aanraking dan functioneel noodzakelijk en/of teveel fysieke 

aanraking concentreren rond één speler. 
In relatie tot voorbeeldgedrag 

- Roken/alcoholgebruik tijdens de training of wedstrijd; 
- Zelf wel met een mobieltje bezig zijn; 
- Overmatig alcoholgebruik na de training of wedstrijd. 



 

Pagina 22 van 22 
 

 

4.  Gedragsregels begeleiders 
Voor begeleiders bij VIVES gelden de volgende gedragsregels: 
 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de 
sporter zich veilig kan voelen; 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de 
sporter in zijn waardigheid aantast, verder in het privéleven van de sporter door 
te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening;  

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele 
intimidatie tegenover de sporter; 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige 
sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd 
als seksueel misbruik;  

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter 
en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of 
erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het 
doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten; 

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 
communicatiemiddel dan ook;  

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en 
met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich 
bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer; 

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te 
beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. 
Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter 
behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te 
werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen; 

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de 
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. De begeleider aanvaardt ook 
geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige 
verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;  

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door 
iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert 
dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe 
noodzakelijke actie(s) ondernemen; 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 
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