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The Weekenders: Beleidsplan 2008-2011 
 
Concept © 23-01-2008  
 
 
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 beleids-
commissie 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 omge-
ving 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 opvolgende bestuurders aan de hand van afgesproken crite-
ria 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 
 
Het onderhavige beleidsplan is een opvolging van het beleidsplan 2005-2008. Een beleidscommissie, o.a. 
bestaande uit het dagelijks bestuur, stelt in januari 2008 een concept versie op, welke op de vergadering van 
het algemeen bestuur van februari 2008 wordt besproken. Daar waar mogelijk is met de diverse commissie 
contact geweest over de specifieke doelstellingen. Op de volgende vergadering van het algemeen bestuur 
wordt het eventueel aangepaste beleidsplan goedgekeurd, waarna het voor accorderen aan de algemene 
ledenvergadering aan het einde van seizoen 2007-2008 wordt aangeboden. 
 
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 moet zien. Vervolgens is de missie 
in hoofdstuk 3 uitgewerkt in doelstellingen. 
 
2 De missie 
 
2.1 Imago 
 
De missie van The Weekenders is het laten beoefenen van de volleybalsport in al zijn facetten in vereni-
gingsverband 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 250 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 (prestatief versus recreatief), anderzijds een indeling op grond van leeftijdscatego-
rie (junioren versus senioren). 
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2. Jeugd: werving 

 
Om doorstroming te kunnen realiseren dienen er voldoende jeugdleden te zijn. Een piramidale opbouw van 
mini’s naar A-aspiranten is daarbij optimaal. Om die opbouw te bereiken dient er aandacht te zijn voor een 
vroegtijdige werving, enerzijds voor een controleerbare continuïteit wat aantal betreft, anderzijds voor een 
eveneens controleerbare continuïteit wat niveau betreft. 
 

3. Jeugd: behoud 
 
Binnen de jeugdlijn worden spelers zo lang mogelijk, maar niet onnodig lang, behouden, met als einddoel 
doorstroming naar de senioren. Om voortijdige uittreding te voorkomen is indeling van jeugdspelers op grond 
van leeftijd/sociale omgeving binnen een prestatieve ontwikkeling van minder belang. Een vereniging als 
The Weekenders verliest bij de overgang van de junioren naar de senioren een aantal spelers, omdat deze 
dan de leeftijd bereiken dat zij (elders) verder gaan studeren. Een continue uitdaging binnen de vereniging is 
dan ook noodzakelijk om die overgang niet alleen te halen, maar ook om een positieve houding ten opzichte 
van de vereniging op te bouwen, ten einde daar waar mogelijk een eventuele herintreding te stimuleren. 
 

4. 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 uitko-
mend in de seniorencompetitie), een begeleidingsteam (jeugd geflankeerd door routine) en een prestatie-
team (jeugd concurrerend met routine). Daarnaast bevinden zich een aantal satellietteams die zowel op 
Senioren-Prestatief als Senioren-Recreatief niveau uitkomen. 
 

5. Techniek: afstemming 
 
Binnen de diverse mogelijke trajecten bestaat afstemming over de gewenste technische aspecten, afhanke-
lijk van prestatielijn en leeftijdscategorie, om doorstroming te vereenvoudigen. Binnen de prestatieve lijn bij 
de senioren en bij alle junioren zijn gelicenseerde trainers aangesteld. Bij trainers van de jeugdteams zijn 
ook opvoedkundige eigenschappen aanwezig, waarbij het beoefenen van een teamsport en het lidmaat-
schap van een vereniging als speerpunt gelden. Voor de overige teams is enthousiasme van een trainer 
belangrijker dan technische onderbouwing; deze trainers kunnen worden begeleid in de (jaar)opbouw. Trai-
nersvergoeding 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 
dienen daarbij zodanig ingezet te worden voor werkzaamheden dat de aanwezige capaciteit zo effectief 
mogelijk benut wordt. 
 
2.5 Organisatiestructuur 
 
De vereniging wordt geleid door een driehoofdig collegiaal dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penning-
meester) met een zittingsduur van vier jaar. Zij hebben de coördinatie van de aan hen toegewezen porte-
feuilles 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 voor-
zitter en bezet 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 op- en 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 ac-
commodatie wordt gehuurd. 
De trainingen en wedstrijden voor de jeugdleden zijn geconcentreerd in hun eigen woonplaats. 
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2. Materiaal 
 
De verhuurder van de accommodatie levert en is verantwoordelijk voor alle materialen nodig voor het beoe-
fenen van volleybal, behalve voor de volleyballen, die door de vereniging zelf worden aangeschaft en be-
heerd. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen vereniging en verhuurder van de locatie m.b.t. deugdelijk-
heid 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 (sponsorgelden, toernooien) 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 be-
draagt minimaal 15% van de jaarlijkse begroting. 
De begroting van commissies en werkgroepen is een onderdeel van de jaarlijkse begroting van de vereni-
ging. Een eventueel positief financieel resultaat van activiteiten van commissies en werkgroepen komt ten 
goede aan de algemene middelen.  
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 
 
Tijdens trainingen en wedstrijden wordt de veiligheid en gezondheid van leden zo veel mogelijk gewaar-
borgd. 
 
3 Doelstellingen 
 
3.1 Imago 
 

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

2. Bij opzegging van het lidmaatschap is de reden bij de vereniging bekend 
3. Er zijn “gedragsregels” voor de leden (gedrag t.o.v. de vereniging; gedrag voor, tijdens en na de 

wedstrijden en trainingen) 
 
3.2 Aantal leden 
 

1. Er zijn minimaal 250 leden 
2. De jeugdafdeling is even groot als de gehele seniorenafdeling 
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3.3 Volleybalbeleid 
 

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

trainde teams 
b. Beloning van trainers is aangepast aan de marktwaarde 
c. Doorstroming naar / flexibiliteit met betrekking tot andere teams is vanzelfsprekend 
d. Ieder team bestaat uit minimaal 8 personen 

2. Jeugd 
a. Kwaliteiten worden vroegtijdig onderkend en begeleid 
b. Er is een integratietraject naar de Senioren 
c. Extra trainingen voor gemotiveerde spelers worden binnen de bestaande mogelijkheden 

ingepast (meetrainen bij hogere teams of senioren) 
3. Senioren 

a. Binnen elke prestatieve lijn zijn er een prestatieteam en een begelei-
dings/opleidingsteam 

b. De prestatieteams komen uit in de 1e klasse NeVoBo 
c. Extra trainingen voor gemotiveerde spelers worden binnen de bestaande mogelijkheden 

ingepast 
 
3.4 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 

 
3.5 Organisatiestructuur 
 

1. De organisatiestructuur zoals omschreven bij de missie is geïmplementeerd en ingevuld 
2. Bij de jeugdcommissie wordt een onderscheid gemaakt tussen coördinerende en uitvoerende ta-

ken, deze laatste worden ondergebracht in een aparte commissie, ressorterend onder de jeugd-
commissie 

 
3.6 Accommodatie en materiaal 
 

1. Er is deugdelijk materiaal voorhanden om goed en verantwoord te kunnen volleyballen. 
2. De Paulus is algemeen bekend als thuishaven van de vereniging 

 
3.7 Financiën 
 

1. Geen betalingsachterstand op eind verenigingsjaar; doorberekening van onkosten van betalings-
herinneringen  

2. Algemene reserve van minimaal 15% van de begroting 
3. Door 70% van de leden wordt de contributie via een automatisch incasso betaald 
 

3.8 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 

2. De website geldt als centraal activiteitenplatform; vergaderingen met de bijbehorende agenda’s en 
notulen dienen bij het secretariaat te worden aangemeld 

3. Er is een coördinator met betrekking tot uitingen in de lokale media 
  
3.9 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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4 Operationeel plan 
 
Gebruikte afkortingen: DB=Dagelijks Bestuur; AB=Algemeen Bestuur, TC=Technische Commissie, 
JC=Jeugdcommissie, RC=Recreantencommissie, SC=Seniorencommissie, LA=Ledenadministratie, PR=PR-
Commissie, VC=Vrijwilligerscommissie 
 
4.1 Imago 
 

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

 
Activiteiten Wanneer Wie Rapportage 
Instellen periodieke enquête jaarlijks in apr Sectiecoms DB 

 
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 zijn minimaal 250 leden 
2. De jeugdafdeling is even groot als de gehele seniorenafdeling 

 
Activiteiten Wanneer Wie Rapportage
Er is een opzegformulier, waarbij ook de reden van opzeg-
ging vermeld moet worden.  

 LA DB 

Er is een plan voor ledenwerving en -behoud bij de jeugd  feb 2007 JC AB 
Ex-leden worden actief benaderd om weer lid te worden jaarlijks Sectiecoms  

 
4.3 Volleybalbeleid 
 

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

trainde teams 
b. Beloning van trainers is aangepast aan de marktwaarde 

 
Activiteiten Wanneer Wie Rapportage
Opstellen van een trainerskwaliteitenprofiel met betrekking 
tot de diverse teams / Bepalen trainersvergoedingenbeleid 
n.a.v. profiel 

nov 2008 TC AB 

 
c. Doorstroming naar / flexibiliteit met betrekking tot andere teams is vanzelfsprekend 
d. Ieder team bestaat uit minimaal 8 personen 

 
2. Jeugd 

a. Kwaliteiten worden vroegtijdig onderkend en begeleid 
b. Er is een integratietraject naar de Senioren 
 

Activiteiten Wanneer Wie Rapportage 
Vaststellen mogelijkheden individuele begeleiding  TC/JC+SC AB 
Bewaken volleybaltechnisch traject jaarlijks TC DB 

 
c. Extra trainingen voor gemotiveerde spelers worden binnen de bestaande mogelijkheden 

ingepast (meetrainen bij hogere teams of senioren) 
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3. Senioren 
a. Binnen elke prestatieve lijn is er een prestatieteam en een begeleidings/opleidingsteam 

 
Activiteiten Wanneer Wie Rapportage 
Bepalen teamindeling / trainingsfaciliteiten met prioriteit 
voor prestatielijn 

jaarlijks TC in over-
leg met SC 

DB 

 
b. De prestatieteams komen uit in de 1e klasse NeVoBo 
c. Extra trainingen voor gemotiveerde spelers worden binnen de bestaande mogelijkheden 

ingepast 
 
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 zorgt voor werving en behoud van vrijwilligers 

 
4.5 Organisatiestructuur 
 

1. De organisatiestructuur zoals omschreven bij de missie is geïmplementeerd en ingevuld 
2. Bij de jeugdcommissie wordt een onderscheid gemaakt tussen coördinerende en uitvoerende ta-

ken, deze laatste worden ondergebracht in een aparte commissie, ressorterend onder de jeugd-
commissie 

 
Activiteiten Wanneer Wie Rapportage
Bewaken van de organisatiestructuur  DB AB 

 
4.6 Accommodatie en materiaal 
 

1. Er is deugdelijk materiaal voorhanden om goed en verantwoord te kunnen volleyballen. 
 
Activiteiten Wanneer Wie Rapportage
Er vindt jaarlijks overleg plaats tussen dagelijks bestuur en 
verhuurder 

jaarlijks in mei DB  

 
2. De Paulus is algemeen bekend als thuishaven van de vereniging 

 
4.7 Financiën 
 

1. Geen betalingsachterstand op eind verenigingsjaar 
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 

2. De website geldt als centraal activiteitenplatform; vergaderingen met de bijbehorende agenda’s en 
notulen dienen bij het secretariaat te worden aangemeld 

 
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 
5. Van ieder kaderlid is een functieprofiel aanwezig.  
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