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1 Inleiding 
 
 
1.1 Algemeen 
 
Het bestuur van volleybalvereniging The Weekenders heeft besloten om meer gestructureerd richting 
en inhoud te geven aan de ontwikkeling van haar vereniging in de komende jaren. Daartoe is door een 
beleidscommissie dit beleidsplan opgesteld. 
 
1.2 Doel 
 
Het beleidsplan is een besturingselement voor de vereniging. Voor het bestuur zelf is het een houvast 
voor de te volgen richting en een toetsingsinstrument bij het nemen van beslissingen. Voor de leden 
en de omgeving van de vereniging geeft het inzicht in wat de vereniging wil gaan doen. De leden 
kunnen het beleidsplan ook gebruiken als toetsingsinstrument door achteraf te kijken of het bestuur 
zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Het plan zorgt er ook voor dat elkaar opvolgende 
bestuurders aan de hand van afgesproken criteria beslissingen nemen en de geformuleerde doelen 
van het voorgaande bestuur eveneens nastreven of bijstellen. Op die manier ontstaat er continuïteit 
en consistentie in het beleid. De geldigheidsduur van het plan is in principe drie jaar. Na (uiterlijk) drie 
jaar zal het opnieuw moeten worden bezien en zonodig worden bijgesteld. 
 
1.3 Procedure 
 
In januari 2000 is tijdens een bijzondere ledenvergadering toestemming van de leden verkregen om 
de voorgestelde beleidspunten in een integraal beleidsplan verder te ontwikkelen. De commissie heeft 
de verenigingsleden, via het clubblad, regelmatig geïnformeerd over haar vorderingen. Vanaf oktober 
2001 zijn de afzonderlijke beleidsaspecten op elkaar afgestemd en verzameld. In maart 2002 wordt 
het conceptplan aan de leden aangeboden, waarbij zij hun prioriteiten kunnen aangeven. In april 2002 
wordt tijdens een bijzondere ledenvergadering de prioriteitenstelling bepaald, op grond waarvan 
actieplannen worden gemaakt die aan het beleidsplan worden toegevoegd. Eind mei wordt het 
definitieve beleidsplan ter inzage aangeboden, waarna tijdens de algemene ledenvergadering in juni 
2002 aan de leden wordt gevraagd het beleidsplan accorderen. 
 
1.4 Structuur 
 
In hoofdstuk 2 van dit beleidsplan is de missie voor de komende jaren uitgewerkt. Daarin staat 
beschreven hoe het bestuur en de leden willen dat de vereniging er over drie jaar uit zou moeten zien. 
Vervolgens is de missie in hoofdstuk 3 uitgewerkt in doelstellingen. Het aantal doelstellingen dat hier 
staat, is te groot om in drie jaar te realiseren. Daarom zijn in hoofdstuk 4 alleen die doelstellingen 
uitgewerkt die prioriteit krijgen en die we binnen de looptijd van dit plan willen bereiken. Het toekennen 
van de prioriteit is gebeurd door de leden. Hoofdstuk 5 beschrijft het operationeel plan. In het 
operationeel plan staan de concrete activiteiten die we moeten uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren en de tijdsfasering waarbinnen dit dient te geschieden. Ook wordt in dit hoofdstuk 
beschreven hoe de uitvoering van het plan wordt gecontroleerd en geëvalueerd.  
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2 De missie 
 
 
2.1 Imago 
 
De missie van The Weekenders is het laten beoefenen van de volleybalsport in al zijn facetten in 
verenigingsverband binnen de gemeente Beuningen, waarbij ieder lid, al naar gelang zijn of haar 
behoeften en mogelijkheden, deze sport kan bedrijven en zich binnen de vereniging thuis kan voelen. 
Daarbij conformeert de vereniging zich zowel aan volleybaltechnische als wettelijke regels. 
 
2.2 Aantal leden 
 
De vereniging heeft minimaal 300 leden, die actief de volleybalsport bedrijven. Deze zijn gelijkelijk 
verdeeld over de competitiegroepen senioren, recreanten en jeugd. De leeftijdsopbouw van de jeugd 
is zodanig, dat continuïteit gewaarborgd is. 
 
2.3 Volleybalbeleid 
 

1. Matrixmodel: doorstroming 
 
Binnen de vereniging wordt het matrixmodel van volleybal beoefenen gehanteerd: enerzijds een 
indeling op grond van prestatieniveau (recreatief versus prestatief), anderzijds een indeling op grond 
van leeftijdscategorie (junioren versus senioren). 
 
 Recreatief Prestatief 
Jeugd Junioren-Recreatief Junioren-Prestatief 
Senioren Senioren-Recreatief Senioren-Prestatief 
 

2. Jeugd: behoud 
 
Binnen de jeugdlijn worden spelers zo lang mogelijk behouden, met als einddoel doorstroming naar de 
senioren. Om voortijdige uittreding te voorkomen wordt indeling van jeugdspelers op grond van 
leeftijd/sociale omgeving binnen een prestatieve ontwikkeling tegengegaan. Om de categorie 
Junioren-Prestatief voldoende te stimuleren zijn er (regionale) samenwerkingsvormen. 
 

3. Senioren: integratie 
 
Om de doorstroming binnen de prestatieve lijn te maximaliseren wordt binnen de categorie Senioren-
Prestatief onderscheid gemaakt tussen een drietal opleidingsvarianten: een opleidingsteam (jeugd 
uitkomend in de seniorencompetitie), een begeleidingsteam (jeugd geflankeerd door routine) en een 
prestatieteam (jeugd concurrerend met routine). Daarnaast bevinden zich een aantal satelliet-teams, 
die zowel op Senioren-Prestatief als Senioren-Recreatief niveau uitkomen. 
 

4. Techniek: afstemming 
 
Binnen de diverse mogelijke trajecten bestaat afstemming over de gewenste technische aspecten, 
afhankelijk van prestatielijn en leeftijdscategorie, om doorstroming te vereenvoudigen. Binnen de 
prestatieve lijn zijn gelicenseerde trainers aangesteld. Bij trainers van de jeugdteams zijn ook 
opvoedkundige eigenschappen aanwezig, waarbij het beoefenen van een teamsport en het 
lidmaatschap van een vereniging als speerpunt gelden. Voor de overige teams is enthousiasme van 
een trainer belangrijker dan technische onderbouwing; deze trainers worden begeleid in de 
(jaar)opbouw. Trainersvergoeding is daarbij afhankelijk van de rol van het team in de vereniging. 
 
2.4 Betrokkenheid van de leden en de vrijwilligers in de vereniging 
 
De vereniging is afhankelijk van vrijwilligers; de betrokkenheid van de leden wordt gestimuleerd. De 
leden worden ingezet voor werkzaamheden opdat de aanwezige capaciteit zo effectief mogelijk benut 
wordt. 
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2.5 Organisatiestructuur 
 
De vereniging wordt geleid door een driehoofdig collegiaal dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, 
penningmeester) met een zittingsduur van vier jaar. Zij hebben de coördinatie van de aan hen 
toegewezen portefeuilles en sturen de daarbij behorende commissies aan. Het dagelijks bestuur richt 
zich op de hoofdlijnen die in het verenigingsbeleidsplan worden aangegeven. 
De inhoudelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door commissies, die onder leiding staan van een 
voorzitter en bemenst worden door kwalitatief goede medewerkers. Het dagelijks bestuur met de 
voorzitters van de commissies vormen het algemeen bestuur, dat regelmatig bijeenkomt om 
werkzaamheden op elkaar af te stemmen en het beleid eventueel bij te stellen. 
 
2.6 Accommodatie en materiaal 
 

1. Accommodatie 
 
Het dorpshuis De Paulus te Winssen is herkenbaar als de thuishaven van de The Weekenders. Deze 
accommodatie wordt gehuurd. 
De trainingen en wedstrijden voor de jeugdleden zijn geconcentreerd in hun eigen woonplaats. 
 

2. Materiaal 
 
De verhuurder van de accommodatie levert en is verantwoordelijk voor alle materialen nodig voor het 
beoefenen van volleybal, behalve voor de volleyballen, die door de vereniging zelf worden 
aangeschaft en beheerd. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen vereniging en verhuurder van de 
locatie m.b.t. deugdelijkheid van het materiaal.    
 
2.7 Financiën 
 
De vaste activiteiten in de vereniging worden voornamelijk bekostigd uit de vaste inkomsten 
(contributies en subsidies). Maximaal 50% van de overige inkomsten van de vereniging worden 
gebruikt voor de vaste activiteiten, de rest van de overige inkomsten wordt gebruikt voor de 
bekostiging van extra activiteiten. 
Het vermogen van de vereniging bedraagt minimaal 40% van het balanstotaal. De algemene reserve 
bedraagt minimaal 15% van de jaarlijkse begroting. 
De begroting van commissies en werkgroepen is een onderdeel van de jaarlijkse begroting van de 
vereniging. Een eventueel positief financieel resultaat van activiteiten van commissies en 
werkgroepen komt gedeeltelijk ten goede aan alle vrijwilligers. 
Met sponsors wordt op een zakelijke manier omgegaan, waarbij voor beide partijen een win-win 
situatie het uitgangspunt is. 
 
2.8 Communicatie 
 

1. Interne communicatie 
 
Op bestuurlijk niveau onderhoudt het dagelijks bestuur gestructureerde contacten met de voorzitters 
van de diverse commissies. Leden worden op de hoogte gehouden van wat er binnen de vereniging 
gaande is. Daarnaast weet de vereniging wat er bij de leden speelt.  
 

2. Externe communicatie 
 
Naar buiten toe straalt de vereniging een positief imago uit. De vereniging onderhoudt contacten met 
de NeVoBo, lokale overheid, verhuurders van sportlocaties en dienstverlenende instanties. Daarnaast 
is er een goede relatie met haar sponsors. 
 
2.9 Arbeidsomstandigheden 
 
De veiligheid en gezondheid van leden en vrijwilligers worden gewaarborgd door het voeren van een 
Arbobeleid. De vereniging conformeert zich daarbij aan de arbeidsomstandighedenwet. 
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3 Doelstellingen 
 
 
3.1 Imago 
 

1. Contacten tussen de leden onderling, buiten de volleybalactiviteiten om, worden 
gestimuleerd 

2. Er zijn “gedragsregels” voor de leden (gedrag t.o.v. de vereniging; gedrag voor, tijdens en 
na de wedstrijden en trainingen) 

3. De vereniging is op de hoogte van wat er bij de leden speelt wat betreft wensen, verlangens 
en verwachtingen 

4. Bij opzegging van het lidmaatschap is de reden bij de vereniging bekend 
 
3.2 Aantal leden 
 

1. Er zijn minimaal 300 leden 
2. Er zijn wekelijkse instuiven voor de jeugd, mede bedoeld voor buitenschoolse opvang 
3. Er is een plan om de betrokkenheid van alle leden bij de vereniging te vergroten 
4. Ex-leden worden actief benaderd om weer lid te worden 
5. Bij de jeugd spelen minimaal 30 mini’s 

 
3.3 Volleybalbeleid 
 

1. Doelstellingen algemeen 
a. Deskundigheid en beloning van trainers is aangepast aan de eisen en positie van 

de getrainde teams 
b. Volleybalcontact binnen de vereniging wordt gestimuleerd 

2. Jeugd 
a. Op alle leeftijdniveaus zijn teams vertegenwoordigd 
b. Kwaliteiten worden vroegtijdig onderkend en begeleid 
c. Er is een integratietraject naar de Senioren 
d. Er bestaan initiatieven tot en medewerking aan regionale integratie 
e. Er zijn extra trainingen voor gemotiveerde spelers 

3. Senioren 
a. Zowel bij de dames als de heren zijn er teams op het hoogste recreatieve (A) 

niveau 
b. Binnen elke prestatieve lijn is er een prestatieteam en een 

begeleidings/opleidingsteam 
c. De prestatieteams komen uit in de 1e klasse NeVoBo 
d. Doorstroming vanuit de jeugd wordt opgevangen in het begeleidings-/ 

opleidingsteam, waar mogelijk in het prestatieteam 
e. Een opleidingsteam krijgt extra training; jeugdige spelers uit een 

begeleidingsteam krijgen extra training in een ander team, bij voorkeur het 
prestatieteam 

 
3.4 Betrokkenheid 
 

1. Wensen en verlangens van de leden zijn bekend 
2. Alle leden verrichten werkzaamheden voor de vereniging, anders dan de normale trainingen 

en wedstrijden.  
3. Taken worden verricht door vrijwilligers, passend bij hun interesse en competentie  
4. Deskundigheid en betrokkenheid wordt gestimuleerd door een actief scholingsbeleid 
5. Er is een overzicht van taken en werkzaamheden, die binnen de vereniging gedaan 

worden, en waaruit de leden kunnen kiezen. 
6. Er is een vrijwilligerscoördinator die mede zorg draagt voor de begeleiding van de 

vrijwilligers 
7. Er zijn speciale (jeugd)activiteiten buiten het volleybal 
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3.5 Organisatiestructuur 
 
De organisatiestructuur zoals omschreven bij de missie is op de volgende manier geïmplementeerd: 
 

1. Dagelijks bestuur 
a. Bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris 
b. Operationaliseert en bewaakt het verenigingsbeleid 

2. Algemeen bestuur 
a. Bestaat uit het dagelijks bestuur en afgevaardigden van diverse commissies 
b. Bepaalt het verenigingsbeleid 
c. Legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering 

3. Commissies 
a. Zijn belast met werkzaamheden m.b.t. uitvoering van het beleid 
b. Hebben daartoe eigen taken en verantwoordelijkheden 
c. Rapporteren aan het dagelijks bestuur 

4. Subcommissies 
a. Zijn belast met de uitvoering van een specifiek taakgebied binnen het beleidsplan 
b. Rapporteren aan de desbetreffende commissie 

5. Werkgroepen 
a. Zijn belast met de uitvoering van een specifieke taak 
b. Zijn van tijdelijke aard 
c. Rapporteren aan het dagelijks bestuur 

6. Vertrouwenspersoon 
a. De vertrouwenspersoon rapporteert aan het dagelijks bestuur 

 
3.6 Accommodatie en materiaal 
 

1. De Paulus is algemeen bekend als thuishaven van de vereniging 
2. Er is deugdelijk materiaal voorhanden om goed en verantwoord te kunnen volleyballen. 
3. In de accommodatie is een eigen afsluitbare opbergruimte voor materiaal 
4. Er is structureel overleg tussen vereniging en verhuurder m.b.t. accommodatie, materiaal 

en afspraken.  
 
3.7 Financiën 
 

1. Kostenbesparing 10% én verhoging contributie maximaal 10% (t.o.v. resultaatrekening 
2001-2002), afhankelijk van overige inkomsten en aantal leden 

2. Verhoging overige inkomsten 20% (t.o.v. resultaatrekening 2001-2002) 
3. Algemene reserve van minimaal 15% van de begroting 
4. Automatische incasso bij 70% van de leden 
5. Begeleiding/afspraken maken bij (dreigende) betalingsachterstand 
6. Geen betalingsachterstand op eind verenigingsjaar 
7. Onkosten van betalingsherinneringen worden doorberekend 
8. Maandelijkse declaratie-indiening, ter verkrijging van een evenwichtig financieel beeld door 

het verenigingsjaar heen  
9. Actieve rol van de penningmeester in commissies en werkgroepen met betrekking tot 

financiële aangelegenheden 
 
3.8 Communicatie 
 

1. Relevante informatie van en over de vereniging wordt direct aan de leden beschikbaar 
gesteld 

2. Leden worden binnen 7 dagen geïnformeerd over wezenlijk belangrijke zaken 
3. Er is een duidelijk overzicht van de benodigde communicatielijnen tussen bestuur en 

commissies, commissies onderling en de communicatie tussen bestuur en externe 
instanties 

4. De vereniging beschikt over een clubblad dat regelmatig verschijnt 
5. De lokale en regionale media worden gebruikt om een positief imago van de vereniging 

naar buiten te brengen 
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6. De vereniging heeft een eigen website en voert een positief beleid teneinde het bezoek aan 
de website te stimuleren 

  
3.9 Arbeidsomstandigheden 
 

1. Er vindt een Arbo check plaats 
2. Er is een Arbocontactpersoon 
3. Er is een blessurepreventiebeleid 
4. Iedere trainer weet hoe hij/ zij bij een “ongeval” moet handelen 
5. Er is een (bijgevulde) EHBO koffer aanwezig op een voor iedereen bekende plaats. 
6. Er wordt aandacht besteed aan langdurig zieke leden 
7. Vrijwilligers worden begeleid in hun taken 
8. Aan de vereniging is een vertrouwenspersoon verbonden 
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4 Gekozen doelstellingen 
 
 
4.1 Imago 
 

1. De vereniging is op de hoogte van wat er bij de leden speelt wat betreft wensen, verlangens 
en verwachtingen 

2. Er zijn “gedragsregels” voor de leden (gedrag t.o.v. de vereniging; gedrag voor, tijdens en 
na de wedstrijden en trainingen) 

 
4.2 Aantal leden 
 

1. Er is een plan om de betrokkenheid van alle leden bij de vereniging te vergroten 
2. Er zijn minimaal 300 leden 

 
4.3 Volleybalbeleid 
 

1. Doelstellingen algemeen 
a. Deskundigheid en beloning van trainers is aangepast aan de eisen en positie van 

de getrainde teams 
b. Volleybalcontact binnen de vereniging wordt gestimuleerd 

2. Jeugd 
a. Kwaliteiten worden vroegtijdig onderkend en begeleid 
b. Er is een integratietraject naar de Senioren 
c. Er zijn extra trainingen voor gemotiveerde spelers 

3. Senioren 
a. Binnen elke prestatieve lijn zijn er een prestatieteam en een 

begeleidings/opleidingsteam 
b. De prestatieteams komen uit in de 1e klasse NeVoBo 
c. Een opleidingsteam krijgt extra training; jeugdige spelers uit een 

begeleidingsteam krijgen extra training in een ander team, bij voorkeur het 
prestatieteam 

 
4.4 Betrokkenheid 
 

1. Taken worden verricht door vrijwilligers, passend bij hun interesse en competentie 
2. Er is een overzicht van taken en werkzaamheden, die binnen de vereniging gedaan 

worden, en waaruit de leden kunnen kiezen. 
3. Er is een vrijwilligerscoördinator die mede zorg draagt voor de begeleiding van de 

vrijwilligers 
 
4.5 Organisatiestructuur 
 
De organisatiestructuur zoals omschreven bij de missie is op de volgende manier geïmplementeerd: 
 

1. Dagelijks bestuur 
a. Bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris 
b. Operationaliseert en bewaakt het verenigingsbeleid 

2. Algemeen bestuur 
a. Bestaat uit afgevaardigden van diverse commissies 
b. Bepaalt het verenigingsbeleid 
c. Legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering 

3. Commissies 
a. Zijn belast met werkzaamheden m.b.t. uitvoering van het beleid 
b. Hebben daartoe eigen taken en verantwoordelijkheden 
c. Rapporteren aan het dagelijks bestuur 

4. Subcommissies 
a. Zijn belast met de uitvoering van een specifiek taakgebied binnen het beleidsplan 
b. Rapporteren aan de desbetreffende commissie 
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5. Werkgroepen 
a. Zijn belast met de uitvoering van een specifieke taak 
b. Zijn van tijdelijke aard 
c. Rapporteren aan het dagelijks bestuur 

6. Vertrouwenspersoon 
a. De vertrouwenspersoon rapporteert aan het dagelijks bestuur 

 
4.6 Accommodatie en materiaal 
 

1. Er is deugdelijk materiaal voorhanden om goed en verantwoord te kunnen volleyballen. 
2. In de accommodatie is een eigen afsluitbare opbergruimte voor materiaal 
3. De Paulus is algemeen bekend als thuishaven van de vereniging 

 
4.7 Financiën 
 

1. Geen betalingsachterstand op eind verenigingsjaar; doorberekening van onkosten van 
betalingsherinneringen  

2. Algemene reserve van minimaal 15% van de begroting 
 

4.8 Communicatie 
 

1. Er is een duidelijk overzicht van de benodigde communicatielijnen tussen bestuur en 
commissies, commissies onderling en de communicatie tussen bestuur en externe 
instanties 

  
4.9 Arbeidsomstandigheden 
 

1. Iedere trainer weet hoe hij/ zij bij een “ongeval” moet handelen  
2. Er is een (bijgevulde) EHBO koffer aanwezig op een voor iedereen bekende plaats. 
3. Er is een blessurepreventiebeleid 
4. Vrijwilligers worden begeleid in hun taken 
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5 Operationeel plan 
 
 
5.1 Imago 
 

1. De vereniging is op de hoogte van wat er bij de leden speelt wat betreft wensen, verlangens en verwachtingen 
 
Er ligt een relatie met prioriteit 1 van het hoofdstuk betrokkenheid. Deze kunnen bij de activiteiten m.b.t. wensen en verlangens worden gecombineerd. 
 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Instellen van enquêtecommissie Sep 2002 DB    
Enquêteformulier maken met gerichte vragen Sep/ Okt 2002 Enquêtecom

. 
 Okt 2002 Vrijwil. 

com 
Bepalen tijdstip en wijze van verspreiden enquête  Sep/ Okt 2002 Enquêtecom  

 
Okt 2002 idem 

Procedure ontwerpen hoe de antwoorden worden verwerkt Sep/ Okt 2002 Enquêtecom  Okt 2002 idem 
Vaststellen op welke wijze de resultaten worden teruggekoppeld naar de 
leden 

Sep/ Okt 2002 Enquêtecom
. 

 Okt 2002 idem 

Vaststellen hoe kritiek, wensen etc. worden meegenomen (omzetten in acties) Sep/ Okt 2002 Enquêtecom  
i.o.m. AB 

 Okt 2002 idem 

Uitvoering en verwerking enquête Jan 2003 Enquêtecom  Jan 2003  DB 
Instellen periodieke enquête 1 maal per jaar 

in Apr 
Enquêtecom    

 
2. Er zijn “gedragsregels” voor de leden (gedrag t.o.v. de vereniging; gedrag voor, tijdens en na de wedstrijden en trainingen) 

 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Instellen van commissie (afvaardiging Algemeen bestuur, trainers, coaches)  Sep 2002 DB   DB 
Opstellen van huishoudelijk reglement cq gedragsregels Mrt 2003 Commissie Dec 2002 Mrt 2003  
Bepalen tijdstip en wijze van verspreiden reglement  Mrt 2003 Commissie Dec 2002 Mei 2003 Idem 

 
Periodiek wordt het reglement gescand 1 maal per 

twee jaar 
Commissie    
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5.2 Aantal leden 
 

1. Er is een plan om de betrokkenheid van alle leden bij de vereniging te vergroten 
2. Er zijn minimaal 300 leden 

 
Met betrekking tot doelstelling 1 zijn er verbanden met de doelstellingen van het hoofdstuk Imago en Betrokkenheid. Dit operationele plan betreft beide 
doelstellingen. 
 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Inventarisatie ledenverloop van de afgelopen vijf jaar. Per jaar nagaan: 
• Ledenaanwas, indien mogelijk met achtergrond (leeftijd, sekse, welke 

sectie) 
• Opzeggingen, indien mogelijk de reden en achtergrond (leeftijd, sekse, 

welke sectie, duur lidmaatschap)  
 

Sep 2002 Leden- 
administratie 

 Sep 2002 DB 

Ontwerpen nieuw inschrijfformulier met persoonlijke gegevens Okt 2002 Ledenadmin
/ vrijwil.com 

Sep 2002 Okt 2002 DB 

Koppelen van verkregen gegevens aan ledenkaart Apr 2003 Ledenadmin
/ vrijwil.com 

 Apr 2003 DB 

Het ontwerpen van een opzegformulier met reden van opzegging Okt 2002 Ledenadmin
/ vrijwil.com 

Sep 2002 Mei 2003 DB 

Het maken van een informatieboekje voor de leden over de vereniging Aug 2003  Pr com/ 
vrijwil.com/ 
AB 

Jan 2003 Aug 
2003 

DB 

Jaarlijkse evaluatie van opzeggingen Ieder jaar in 
Apr  

  Mei  DB 

Het vormen van een werkgroep ledenwerving/ behoud bij de jeugd in 
samenwerking met verenigingsconsulent en NeVoBo  

Sep 2002 DB/ jeugd 
com. 

  DB 

Er is een plan voor ledenwerving- en behoud bij de jeugd  Feb 2003 Werkgroep Dec 2002 Feb 2003 AB 
Het vormen van een werkgroep ledenwerving/ behoud bij de senioren Sep 2003 Werkgroep    
Er is een plan voor ledenbehoud en ledenwerving bij de senioren Mei 2004 Werkgroep/ 

commissie 
Feb 2004 Mei 2004 AB 
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5.3 Volleybalbeleid 
 

1. Doelstellingen algemeen 
a. Deskundigheid en beloning van trainers is aangepast aan de eisen en positie van de getrainde teams 

 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Opstellen van een trainers-kwaliteiten profiel met betrekking tot de diverse 
teams 

Nov 2002 TC  Nov 2002 AB 

Bepalen trainers-vergoedingen beleid n.a.v. profiel Dec 2002 TC/PM  Dec 2002 AB 

Opstellen plan begeleiding trainers: (interne) deskundigheidsbevordering, 
hulptrainers, peer-consultants 

Okt 2002 TC, SenCo, 
JeuCo, 
RecCo 

 Okt 2002 AB 

Uitvoer / bewaken begeleiding trainers Jaarlijks TC Jaarlijks  DB 
Opstellen kwaliteits / opleidingsplan trainers Nov 2002 TC/PM  Nov 2002 AB 
Uitvoer / bewaken kwaliteitsniveau trainers Jaarlijks TC Jaarlijks  DB 

 
2. Jeugd 

a. Kwaliteiten worden vroegtijdig onderkend en begeleid 
 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Opstellen onderkenningsprocedure  Sep 2002 JeuCo  Sep 2002 TC 
Uitvoer onderkenningsprocedure Jaarlijks JeuCo Jaarlijks  TC 
Bewaken onderkenningsprocedure Jaarlijks TC Jaarlijks  DB 
Vaststellen mogelijkheden individuele begeleiding Okt 2002 JeuCo  Okt 2002 TC 
Uitvoer individuele begeleiding Jaarlijks JeuCo Jaarlijks  TC 
Bewaken individuele begeleiding Jaarlijks TC Jaarlijks  DB 
Opstellen plan begeleiding coaches Nov 2002 JeuCo  Nov 2002 TC 
Uitvoer / bewaken begeleiding coaches Jaarlijks JeuCo Jaarlijks  TC 

 



 Beleidsplan The Weekenders 2002-2005 Pagina 14 van 20

b. Er is een integratietraject naar de Senioren 
 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Opstellen principeplan / uitzonderingsprocedure doorstroming Sep 2002 TC, SenCo, 
JeuCo 

 Sep 2002 DB 

Vaststellen evaluatiemomenten doorstroming  Sep 2002 SenCo, 
JeuCo 

 Sep 2002 TC 

Uitvoer / bewaken integratietraject Jaarlijks TC Jaarlijks  DB 
Opstellen volleybaltechnisch plan mbt integratie Mrt 2003 SenCo, 

JeuCo 
 Mrt 2003 TC 

Opstellen volleybaltechnisch plan mbt doorstroming Mrt 2004 SenCo, 
JeuCo 

 Mrt 2004 TC 

Uitvoer volleybaltechnisch traject Jaarlijks SenCo, 
JeuCo 

Jaarlijks  TC 

Bewaken volleybaltechnisch traject Jaarlijks TC Jaarlijks  DB 
 
c. Er zijn extra trainingen voor gemotiveerde spelers 

 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Inventarisatie extra training  Okt 2002 JeuCo  Okt 2002 TC 
Realisering extra training (zaal inhuren, gevolgen contributie, inhuren 
trainer(s))  

Okt 2002 Jeuco/ PM  Okober 
2002 

TC 

Opstellen trainingsprogramma Nov 2002 JeuCo  Nov 2002 TC 
Uitvoer extra trainingsprogramma Jaarlijks JeuCo Jaarlijks  TC 
Bewaken extra trainingsprogramma Jaarlijks TC Jaarlijks  DB 
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3. Senioren 
a. Binnen elke prestatieve lijn zijn er een prestatieteam en een begeleidings/opleidingsteam 

 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Inrichten prestatielijn  Sep 2001 SenCo  Sep 2001 TC 
Bepalen teamindeling / trainingsfaciliteiten met prioriteit voor prestatielijn Jaarlijks SenCo Jaarlijks  TC 
Bewaken doorstroming binnen prestatielijn  Jaarlijks SenCo Jaarlijks  TC 

 
b. De prestatieteams komen uit in de 1e klasse NeVoBo 

 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Bedevaart naar Kevelaer  Jaarlijks SenCo, TC Jaarlijks  DB, Media 
 

c. Een opleidingsteam krijgt extra training; jeugdige spelers uit een begeleidingsteam krijgen extra training in een ander team, bij voorkeur 
het prestatieteam 

 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Afstemmen trainingsprogramma / uitwisseling binnen prestatielijn  Jaarlijks SenCo, 
trainers 

Jaarlijks  TC 

Bewaken trainingsprogramma / uitwisseling binnen prestatielijn  Jaarlijks SenCo Jaarlijks  TC 
 
 
5.4 Betrokkenheid 
 

1. Taken worden verricht door vrijwilligers, passend bij hun interesse en competentie 
 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Ontwerpen nieuw inschrijfformulier met persoonlijke gegevens Okt 2002 Ledenadmin
/ vrijwil.com 

Sep 2002 Okt 2002 DB 

Ontwerpen ledenkaart met profielschets van desbetreffend lid Mrt 2003 Vrijwil.com/ Dec 2002 Mrt 2003 DB 
Procedure ontwerpen hoe vrijwilligers te benaderen Mei 2003 Vrijwil.com Dec 2003 Mei 2003 DB 
Periodiek wordt de ledenkaart geactualiseerd 1 maal per 

twee jaar 
Ledenadmin
/Vrijwil.com 

  DB 
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2. Er is een overzicht van taken en werkzaamheden, die binnen de vereniging gedaan worden, en waaruit de leden kunnen kiezen 
 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Inventariseren van taken en functies die door vrijwilligers worden uitgevoerd Mrt 2003 Vrijwil.com/
DB/ 
commissies 

Dec 2002 Mrt 2003 DB 

Taken en functies worden omschreven middels een vaststaand sjabloon Mei 2003 Vrijwil.com/ 
DB/ 
commissies 

Jan 2003 Mei 2003 DB 

Het maken van een overzicht van taken, functies, huidige functionarissen en 
deze publiceren. 

Mei 2003 Vrijwil.com  Mei 2003 DB 

Periodiek worden de taken en functies opnieuw gescand 1 maal per 
twee jaar 

Vrijwil.com/ 
DB/ 
commissies 

  DB 

 
3. Er is een vrijwilligerscoördinator die mede zorg draagt voor de begeleiding van de vrijwilligers 

 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Er wordt een vrijwilligerscommissie opgericht ter ondersteuning van de 
vrijwilligerscoördinator 

Sep 2002 Bestuur    

 
 
5.5 Organisatiestructuur 
 
De organisatiestructuur zoals omschreven bij de missie is geïmplementeerd: 
 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Organisatie structuur zoals omschreven bij de missie wordt geïmplementeerd 1 Aug 2002 AB/DBcom
missies 

   

Bewaken van de organisatiestructuur  DB   AB 
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5.6 Accommodatie en materiaal 
 

1. Er is deugdelijk materiaal voorhanden om goed en verantwoord te kunnen volleyballen. 
 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Er worden criteria geformuleerd m.b.t. eisen aan de ballen evenals een 
vervang- cq. reparatiebeleid 

Nov 2002 TC/ MC/  Nov 2002 DB 

Er is een functionaris die het ballenbestand beheert  Apr 2002    AB 
Er vindt jaarlijks overleg plaats tussen dagelijks bestuur en verhuurder Jaarlijks in mei Dagelijks 

bestuur 
   

De communicatielijn (procedure) vastgesteld voor alle secties met betrekking 
tot het inhuren van zaaldelen is bij alle secties bekend 

Mrt 2003 TC/ DB Jan 2003 Mrt 2003 AB/ 
Commissie 

 
2. In de accommodatie is een eigen afsluitbare opbergruimte voor materiaal 

 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Er wordt een afsluitbare ruimte (ballenkast) gerealiseerd  Okt 2002 Verhuurder   DB 
 

3. De Paulus is algemeen bekend als thuishaven van de vereniging 
 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Activiteiten (toernooien, vergaderingen, recepties, feesten) worden zoveel 
mogelijk in de Paulus gepland 

     

 
 
5.7 Financiën 
 

1. Geen betalingsachterstand op eind verenigingsjaar; doorberekening van onkosten van betalingsherinneringen  
2. Algemene reserve van minimaal 15% van de begroting 
 

Ad. 1: Betalingsachterstanden zijn een tijdrovende en kostbare zaak. Naast de extra werkzaamheden worden ook rente-inkomsten misgelopen en moeten 
extra kosten worden gemaakt. Kosten zoals het aanmaken verzenden van betalingsherinneringen. Deze kosten en inkomstenderving kunnen niet langer door 
de vereniging worden gedragen. Daarom worden bij betalingsachterstanden deze kosten en rentederving doorberekend aan de leden. 
Ter voorkoming van achterstanden wordt de mogelijkheid geboden de contributie middels automatische incasso te laten innen. 
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Ad 2: Voor het opvangen van mindere tijden, niet voorziene extra uitgaven en/of aanschaffingen, het opvangen van calamiteiten e.d. wordt een Algemene 
Reserve aangehouden. Deze reserve zal een omvang hebben van minimaal 15% van de jaarlijkse begroting.  
Om de reserve transparant te houden, wordt het bedrag geplaatst op een spaarrekening. Het saldo van deze spaarrekening is minimaal gelijk aan de reserve.  
Aanwending van de Algemene Reserve is eerst toegestaan na goedkeuring van het gehele bestuur. 
 
 
Activiteiten Wanneer 

klaar 
Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage aan 

Mailing automatische incasso 01.05.2002 PM 22.05.2002  DB 
Artikel in Toesjee (eind mei 2002) automatische incasso 01.05.2002 PM 22.05.2002  DB 
Eerste resultaten mailing automatische incasso 22.05.2002 PM 22.05.2002  DB 
Tussentijds resultaat: < 70%, extra mailing 01.07.2002 PM 01.07.2002  DB 
Definitief resultaat 01.08.2002 PM  01.08.2002 AB 
Berekening kosten en rentederving i.v.m. betalingsachterstand 22.05.2002 PM  22.05.2002 DB 
Mededeling kosten bij betalingsachterstand aan leden 01.07.2002 PM  01.07.2002 DB 
Efficiënter gebruik van beschikbare gelden ter verbetering resultaat 
(begroting) 

10.06.2002 PM/DB 10.06.2002 13.06.2002 AB/LV 

Opbouw Algemene Reserve tot 15% begroting 01.06.2005 PM/DB  01.06.2003 01.06.2005 AB/LV 
 
 
5.8 Communicatie 
 

1. Er is een duidelijk overzicht van de benodigde communicatielijnen tussen bestuur en commissies, commissies onderling en de communicatie 
tussen bestuur en externe instanties 

 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Inventarisatie taken, verantwoordelijkheden en activiteiten Okt 2002 Commissies
/AB/DB 

 Okt 2002 DB 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgelegd Jan 2003 DB/ 
commissies 

 Jan 2003 AB 

Opstellen activiteitenkalender  Jan 2003 DB  Jan 2003 AB 
Invullen communicatielijnen op grond van activiteitenkalender Mrt 2003 DB  Mrt 2003 AB 
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5.9 Arbeidsomstandigheden 
 

1. Iedere trainer weet hoe hij/ zij bij een “ongeval” moet handelen  
2. Er is een blessurepreventiebeleid 
 

Doelstelling 1 en 2 zullen worden gecombineerd. 
 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Informeren naar cursus blessurepreventie/ EHBSO bij NeVoBo Mei 2002 Voorzitter  Mei 2002 AB 
Organisatie cursus in gang zetten, tijd en locatie bepalen Jun 2002 TC  Sep 2002 DB 
Deelnemers benaderen en uitnodigen. NB: deelname is verplicht Sep 2002 TC/ 

secretariaat 
   

Evaluatie cursus Na afloop 
cursus 

TC/ 
secretariaat 

 Na afloop 
cursus 

DB 

 
3. Er is een (bijgevulde) EHBO koffer aanwezig op een voor iedereen bekende plaats. 

 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Er komt een duidelijke verwijzing naar de plaats van de EHBO koffer Sep 2002 Voorzitter  Sep 2002 DB 
Elke eerste donderdag van de maand wordt de koffer nagekeken en zonodig 
bijgevuld 

Elke eerste 
donderdag 

Voorzitter   DB 
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4. Vrijwilligers worden begeleid in hun taken 
 

Er is een verband met het hoofdstuk Betrokkenheid met betrekking tot prioriteit 1, 2 en 3. 
 
Activiteiten Wanneer klaar Door wie Rapportage 

tussentijds  
Rapportage 
definitief 

Rapportage 
aan 

Er vindt een inventarisatie plaats van het huidige vrijwilligers bestand Sep/ Okt 2002 Vrijwil.com/ 
DB/ 
Commissies 

 Sep/ Okt 
2002 

DB 

Elke (aankomende) vrijwilliger ontvangt een taakfunctiebeschrijving Sep 2003 Vrijwil.com/ 
DB/ 
Commissies 

 Sep 2003 DB 

Indien noodzakelijk wordt er gebruik gemaakt van een inwerkprogramma Sep 2002 Vrijwil.com/ 
DB/ 
Commissies 

 Sep 2002 DB 

Tussen de vrijwilliger en de vrijwilligerscommissie is minimaal  1 maal, 
(halverwege) het seizoen, mondeling contact ter evaluatie  

Vanaf Sep 
2002 

Vrijwil.com/    DB 

Jaarlijks worden de vrijwilligers geënquêteerd over hun wensen en 
verlangens, in combinatie met de jaarlijkse enquête voor de leden   

Elk jaar in Apr Vrijwil.com/ 
DB/ 
Commissies 

 Elk jaar in 
Mei 

DB 

De vrijwilliger weet bij wie hij/ zij terecht kan bij problemen Okt 2002 Vrijwil.com  Okt 2002 DB 
Er wordt een overdrachtprocedure ontworpen bij wisseling van functionaris Sep 2003 Vrijwil.com/ 

DB/ 
Commissies 

  DB 

  
 
 


