
Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen 

Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de 

jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie die door het bestuur is vastgesteld. Op basis van 

gesprekken met leden, commissies en bestuurders en nader onderzoek is de huidige situatie 

vergeleken met de gewenste situatie. Dit is vervolgens samen met de diverse commissies vertaald 

naar een beleidsplan per thema. Dit centrale beleidsplan bevat een korte samenvatting per thema. 

Voor de verdere invulling en details wordt verwezen naar het bestuur. Wij wensen u veel leesplezier 

en nodigen u uit om aan te vullen en feedback te geven. 

Missie  

Volleybalvereniging De Zwaluwen heeft haar ambities en missie voor de jaren 2017-2019 

samengevat in een pakkende zin: 

“Volleybal voor iedereen op zijn of haar niveau waarbij gezelligheid en plezier voorop staat” 

In de volgende hoofdstukken zal deze missie verder worden toegelicht. 

Huidige situatie  

De Zwaluwen is een vereniging met op het moment van schrijven ruim 100 leden.  

Er wordt getraind op de dinsdag- en donderdagavond in sporthal “De Binder”. 

Naast het bestuur zijn er verschillende commissies actief, te weten: jeugdcommissie, technische 

commissie, wedstrijdcommissie, beachcommissie.   

Cultuur 

Volleybalvereniging De Zwaluwen is een warme en laagdrempelige vereniging waar iedereen welkom 

is. De betrokkenheid van leden, vrijwilligers en ouders bij de vereniging wordt over het algemeen als 

goed ervaren. Wel zijn er bepaalde cultuuraspecten als pro activiteit (vooruitkijken) en noaberschap 

(onvoorwaardelijke inzet) die extra aandacht behoeven. 

Leden en technisch beleid  

Wat wij onze leden willen bieden is een vereniging waar alle mogelijke faciliteiten zijn om op het 

gebied van de volleybalsport zowel competitief als recreatief de sport te beoefenen. Het aanbod is 

als volgt:  

• Minivolleybal voor leden van 6 t/m 12 jaar  

• Jeugdvolleybal voor leden van 12 t/m 17 jaar  

• Seniorenvolleybal voor leden vanaf 18 jaar  

• Recreantenvolleybal voor leden 

• Nevenactiviteiten voor leden 

 

 



De doelstelling van Vv de Zwaluwen is om een vereniging te zijn waar alle nieuwe en bestaande leden 

zich thuis voelen. De contributie zal zodanig zijn dat de drempel om lid te worden klein is. De 

noodzakelijke bijbehorende activiteiten uitgevoerd door leden wordt zo beperkt mogelijk gehouden 

en de leden die activiteiten uitvoeren worden gewaardeerd door de vereniging voor dat wat ze doen.  

 

Daarnaast wil Vv. de Zwaluwen een sfeer creëren waarbij bezoekende verenigingen, scheidsrechters, 

bezoekers en andere externen zich welkom voelen. Hierbij zijn vrijwilligers onmisbaar voor onze 

vereniging.  

Op het gebied van de sportiviteit zal Vv. de Zwaluwen trachten het beste uit spelers te halen. Dit 

door onze visie op trainers en coaches duidelijk over te brengen en het corrigeren van het niet 

nakomen van gemaakte afspraken op basis van onze visie via de Technische Commissie. Onder het 

motto “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ wordt er veel aandacht geschonken aan de jeugd. Er 

wordt dan ook gestimuleerd om talentvolle jeugdspelers bij hogere (senioren)teams te betrekken.  

Door deze jeugd met hogere teams te laten mee trainen. 

Financiën 

De financiële situatie is gezond, inkomsten en uitgaven worden met regelmaat bekeken en getoetst 

aan het beleid. 

Communicatie  

Binnen v.v. de Zwaluwen wordt open gecommuniceerd naar leden, trainers, ouders en betrokkenen. 

We verwachten ook een open communicatie van de leden en ouders naar het bestuur en 

commissies.  

De volgende communicatie kanalen zijn van toepassing:   

• Website: www.zwaluwengramsbergen.nl 

• E-mail, (alle mailadressen zijn terug te vinden op de website)  

• Nieuwsbrief: een paar keer per jaar krijgen de leden en ouders van jeugdleden een 

nieuwsbrief per mail.  

• Contactpersoon per team 

• Facebook pagina 

• Algemene informatie, maar ook specifieke informatie over wedstrijden, trainingstijden en 

contributie is te vinden op de website.  

• Individuele communicatie of specifiek voor groepen zoals commissies, trainers en bestuur 

vindt in het algemeen plaats via de e-mail of groepsapp. 

Door een contactpersoon per team aan te wijzen kan de communicatie snel verlopen. 

Accommodatie 

De vereniging huurt de zalen in de sporthal en de daarbij behorende douches van de gemeente 

Hardenberg.  

 

 



Gewenste situatie  

In de gewenste situatie werken de leden en vrijwilligers op een positieve en sportieve manier met 

elkaar samen. Mensen worden uitgenodigd om mee te bouwen aan de vereniging. Door elkaar 

positief aan te spreken op verantwoordelijkheid en opbouwende kritiek te geven, wordt een 

sportieve cultuur gerealiseerd. 

Iedereen is welkom bij de vereniging om te komen volleyballen op zijn of haar niveau. 

Algemene bestuurszaken 

Cultuur en omgangsvormen  

De Zwaluwen is een leuke vereniging voor iedereen, waarin ieders mening telt en waar we begripvol 

met elkaar omgaan.  

Er is een vertrouwenspersoon die benaderd kan worden in geval van vertrouwenskwesties en 

ongewenst gedrag. Deze vertrouwenspersoon is Jeanet Westerman, zie ook onze website. 

Kader  

Iedere commissie is verantwoordelijk voor de juiste bezetting horende bij haar taken en 

verantwoordelijkheden. Bovendien heeft iedere commissie de verenigings-missie doorvertaald naar 

een eigen stip aan de horizon. De voortgang van de stand van zaken wordt regelmatig geëvalueerd, 

zowel binnen de commissie als met het bestuur. In het bestuur zit een afvaardiging van elke 

commissie, zij vergaderen elke maand een keer. Nieuwe commissie- en bestuursleden worden door 

de betreffende commissie zelf geworven aan de hand van een functieomschrijving, takenpakket en 

de afgesproken omgangsvormen. Vanzelfsprekend passeren de namen eerst in de 

bestuursvergadering. 

Een bijzondere rol heeft de technische commissie bij het werven en benoemen van trainers en 

assistenten/hulptrainers. Primair bepaalt de TC het profiel van de betreffende functie. Aanvullend in 

het benoemingsproces zal in het geval van (betaalde) trainers voor eerste teams een gesprek met 2 

van de leden van het dagelijks bestuur volgen. 

In het hoofdstuk m.b.t. technisch beleid zullen aanvullende gedragsregels, normen en waarden voor 

trainers worden beschreven. 

Administratie en ledenregistratie 

De financiële administratie wordt bijgehouden door de penningmeester. Er wordt gewerkt met het 

programma Minipak. De ledenadministratie wordt bijgehouden door de penningmeester in het 

programma PCleden.  

Leden, vrijwilligers etc. vindt plaats via Sportlink. Dit is de centrale en enige database waarin alle 

administratieve gegevens up to date zijn en worden gehouden. 



Technisch beleid  

 

Goed opzetten van het jeugdbeleid is voor de vereniging van groot belang. Jeugd is immers de basis 

van de continuïteit van het bestaan van de vereniging. Met de verschillende teams van wisselend 

niveau wordt gewerkt aan de toekomst. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. 

Binnen de jeugd worden in oplopende leeftijd onderscheiden:  

• Mini’s 6 - 12 jaar  

• C-jeugd 12 - 14 jaar  

• B-jeugd 14 - 16 jaar  

• A-jeugd 16 - 18 jaar  

 

Voor de leeftijdsbepaling wordt uitgegaan van de normering van de NeVoBo. Deze gaat uit van 1 

oktober van het betreffende jaar.  

Binnen de jeugdafdeling wordt naar een goede opleiding gestreefd ten einde de jeugd op 

verschillende niveaus een goede, gedegen ondergrond mee te geven.  

Voor de eerste teams is het van belang door middel van prestatiegericht volleybal de teams op een 

zo hoog mogelijk niveau te krijgen, zodat een goede doorstroming ontstaat naar de hogere senioren 

teams. Talent, inzet en motivatie spelen een grote rol bij de selectie van de spelers van de hogere 

teams. Voor andere teams is volleybal ook vooral een breedte sport. Bij de samenstelling van deze 

verschillende groepen, spelen plezier en sfeer een voornaamste rol. 

Steeds weer is gebleken dat het voor jeugd belangrijk is in een vaste groep te trainen en te spelen. 

Veel veranderingen in de samenstelling brengt veel onrust teweeg. Evenredigheid van speeltijd van 

jeugdspelers wordt te allen tijde getracht te hanteren.  

 

Bij nieuwe jeugd leden wordt aan de hand van de eerste aantal keer een inschatting gemaakt van het 

speelniveau, tot die tijd zal het lid eerst alleen mee trainen. Wel wordt het lid direct bij het team 

betrokken en zal het spelen in competitieverband niet lang op zich laten wachten.  

 

Een nieuw lid gaat het eerste half jaar alleen trainen, in de tweede helft van de competitie mag het 

nieuwe lid competitie gaan spelen.  Mits te kort of uitval van spelers. 

Voor alle jeugdspelers is “ouderhulp” zeer noodzakelijk. Dit betreft niet alleen het vervoer van en 

naar de wedstrijden, maar ook bijbehorende activiteiten coachen van wedstrijden. De vereniging 

dient actief te zijn in het werven van ouders, die nadrukkelijk een rol kunnen spelen in verschillende 

taken. Om het contact met de ouders te bevorderen wordt aan het begin van het seizoen voor de  

ouders van de mini teams een bijeenkomst georganiseerd om spelregels per niveau uit te leggen.  

Voor de jeugdleden is het zeer wenselijk op een niet te laat tijdstip te trainen.  

Halverwege het seizoen (medio december/januari) zal de TC een evaluatie samen met de trainers 

doen op de teamindeling. Er wordt bekeken of er talentvolle spelers zijn die met een hoger team 

kunnen gaan meetrainen. In principe doorloopt iedere jeugdspeler de teams oplopend in leeftijd. 

Echter wordt er voor talentvolle jeugd een uitzondering gemaakt. Deze spelers kunnen een of 

meerdere leeftijdsgroepen overslaan. Dit is ter bepaling van de TC in overleg met de 

Trainers/Coaches en spelers en ouders.  

In februari zal de TC- er een evaluatie samen met de trainers doen op de teamindeling voor het 

nieuwe seizoen. Trainers en TC -er bespreken de selectie indeling in de maand maart en naar 

aanleiding van de selectie zal de teamindeling aan het eind van de competitie bekend worden 

gemaakt bij de leden. 



Beleid jeugd-/activiteitencommissie  

 

De Jeugdcommissie van De Zwaluwen is verantwoordelijk voor alle activiteiten en toernooien van de 

mini’s, jeugd en senioren. Denk hierbij aan het organiseren van leuke uitjes, onderlinge toernooien 

en de 2 mini-toernooien per seizoen in onze eigen sporthal. 

Het is ook de taak van de jeugdcommissie om ouders/ verzorgers te informeren over bepaalde 

onderwerpen die spelen binnen de jeugd teams.  

Ook zorgt de jeugdcommissie voor de verlotingen. (Grote Clubactie en verloting van De Zwaluwen) 

 

Uitjes/ activiteiten die voorheen georganiseerd zijn; 

- Schaatsen 

- Vossenjacht 

- Onderling toernooi 

- Training samen met ouders 

- Wedstrijd kijken bij Landstede Volleybal 

Uiteraard zijn ideeën van leden, ouders/ verzorgers altijd welkom 

 

Momenteel bestaat de jeugdcommissie uit; 

- Aniek v/d Berg- aanspreekpunt mini’s en jeugd  

- Lorianne Amsink- aanspreekpunt minitoernooi  

- Lotte Seinen 

- Annabel Kamphuis  

- Marieke van ’t Holt – aanspreekpunt loten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


