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1. Inleiding
Dit beleidsdocument is bedoeld voor het bestuur van volleybalvereniging Bevoc. Hierin kunnen beleid,
afspraken en regels worden vastgelegd die op de ALV of in bestuursvergaderingen worden vastgesteld.
Bij vragen (vanuit de vereniging) is dit document leidend. Dit document kan te allen tijde worden
aangepast en dient als handvat voor het huidige bestuur en helpt bij de overdracht aan een eventueel
nieuw bestuur(slid).
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2. Organisatie
2.1 Samenstelling en taken bestuur
Algemene taken van het gehele bestuur:
- Aanspreekpunt voor leden, trainers en coaches
- Organiseren evaluatiemomenten voor trainers en evaluatie einde seizoen
- Vertrouwensfunctie: alles wat in vertrouwen wordt toevertrouwd blijft binnen het bestuur
- Waken voor de gezellige en sportieve sfeer binnen de vereniging
- Organiseren ALV/inspraakmoment
- Een financieel gezonde vereniging behouden
- Vergadert ieder 6 tot 8 weken
Bestuurder
Voorzitter

Taken (€50,- korting op contributie)





Secretaris

Penningmeester

Wedstrijd
secretaris
jeugd














Wedstrijd
secretaris
senioren



Lid
recreanten



Algemeen
bestuurslid



Voorzitten vergaderingen
Doelstellingen/realisatie van elk agendapunt bewaken
Contact onderhouden met ‘partners’ zoals Nevobo,
MVV-traject, SBSB en verenigingen in de buurt
Verantwoordelijk voor contact met de diverse
commissies binnen Bevoc
Agendapunten verzamelen
Agenda rondsturen
Verslag maken en rondsturen
Overige administratieve taken
Aanspreekpunt TC
Ledenadministratie
Contributie
Betalingen aan derden
Afhandeling uitgaven en inkomsten toernooien
Aanvragen subsidies
Inplannen, wijzigen en coördineren wedstrijden Bevoc
voor de jeugdwedstrijden
Houdt het bestuur op de hoogte van wensen,
behoefte en s.v.z. met de jeugdtrainers
Inplannen, wijzigen en coördineren wedstrijden Bevoc
voor de seniorenwedstrijden
Denkt mee over het beleid rond mini’s/jeugdspelers

Naam seizoen 2020/2021
Jürgen Müller

Kevin van Ingen

Chiem Stigter

Chantal Wildschut

Marije van Schalkwijk

Aad Verbij



Houdt het bestuur op de hoogte van wensen,
behoeften en s.v.z. binnen de recreanten
Aanspreekpunt sponsorcommissie



Opstellen van nieuwsbrief

Milou de With
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2.2. Commissies Bevoc
Commissie

Taken

Leden 2020/2021

Mixtoernooi



Organiseren jaarlijkse mixtoernooi

Technische
commissie
(bestaande uit
alle trainers)



Adviseren bestuur over
teamindeling voor jeugd en
senioren
Onderlinge invallen en meetrainen
afstemmen
Organiseren minitoernooi
Organiseren (scholen)clinics
Organiseren overige activiteiten
Organiseren jaarlijkse
beachtoernooi en bedrijvenbeachtoernooi

Patrick van Jaarsveld
Hans van der Heiden
Martijn ten Have (H1)
Bart Kersbergen (H2)
Marjan Muller (D1)
Anouk Wiltschut (D2)
Nico van Dregt (D3)
Susanne Muller (D4)
Chantal van Leeuwen (JB1)
Toya Rutze (mini’s)



Beachvolleybal






Stratentoernooi



Bedrijventoernooi 

Sponsor/kledingcommissie

Website/PR

Feestcommissie








Organiseren jaarlijkse
stratentoernooi
Organiseren jaarlijkse
bedrijventoernooi
Aanschrijven bedrijven voor
deelname
Contact leggen/onderhouden met
sponsoren
Organiseren bedrijventoernooi
Verzorging juiste kleding
Onderhouden website
Onderhouden Facebook en
Instagram
Organiseren evenementen door
het seizoen heen

Marije van Schalkwijk
Nico van Dregt
Yolanda van Jaarsveld
Liesbeth Hoogendoorn
Bart Kersbergen
Peter van Rooijen
Annika Reijneveld
Patrick van Jaarsveld
Hans van der Heiden
Mark Verbree
Aad Verbij

Mark Verbree
Aad Verbij
Laura van Dorp
Marjan Muller
Milou de With
Robbert Verbree
Toya Rutze
Liesbeth Hoogendoorn
Ilse Hoogendoorn
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3. Beleid CMV mini’s
Sportief
 Bevoc leidt de jongste jeugd van 6 t/m 11 jaar op volgens het CMV systeem.
 Spelplezier staat voorop.
 De TC probeert bij de teamindeling zoveel mogelijk rekening te houden met wensen van ouders
en dat vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar kunnen blijven.
 Als op 1 niveau meerdere teams gevormd kunnen worden, wordt geprobeerd naar sterkte te
selecteren. Ook hierbij staat spelplezier voorop.
 Het is de bedoeling dat alle teams technisch verzorgd volleybal spelen. Prestaties zijn hierbij van
ondergeschikt belang.
 Het streven is om ieder jaar technisch vaardige leden door te laten stromen naar de C jeugd.
Training
 De TC probeert zoveel mogelijk voor ieder team een geschikte trainer aan te stellen.
 De TC probeert coaches en trainers aan te stellen met een volleybalachtergrond. Indien dit niet
mogelijk is, zullen ouders worden ingeschakeld.
 Het bestuur stimuleert - en faciliteert waar mogelijk - trainers die hun vaardigheden willen
verbeteren met een cursus, opleiding of bijscholing.
 Er worden trainingsfaciliteiten aangeboden voor minimaal 1 x per week.
 De duur van de training is vijf kwartier.
 Mini’s wordt waar mogelijk aangeboden om met een ander team mee te trainen, zodat twee keer
in de week trainen mogelijk is.
 Kinderen die alleen meetrainen en geen wedstrijden spelen, trainen mee met het laagste team op
het niveau wat bij de leeftijd past dit ter beoordeling van de trainer.
 De vereniging zoekt samenwerking met andere verenigingen bij talenten.
Wedstrijden en Toernooien
 De TC is verantwoordelijk voor de teamindeling en begeleiding tijdens wedstrijden.
 Er wordt een beroep gedaan op ouders om te rijden naar toernooien en waar nodig op deze
toernooien te coachen.
Communicatie
 De wedstrijdsecretaris jeugd is aanspreekpunt voor de ouders, trainers en spelers/speelsters.
 De TC draagt er zorg voor dat er tijdens de trainingen voldoende trainers aanwezig zijn.
 Elk nieuw CMV-lid krijgt bij aanvang lidmaatschap een boekje met daarin de do’s en don’ts.
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4. Technisch beleid jeugd
Algemeen
 Binnen de jeugdcommissie en het bestuur wordt het technisch beleid voor de jeugdteams
vormgegeven en bewaakt.
 De jeugd omvat C-, B- en A- Jeugd.
Sportief
 De doelstelling is het zoveel mogelijk stimuleren van de jeugd om te gaan en blijven volleyballen.
 Bevoc biedt volleybaltalenten de kans zich optimaal te ontwikkelen.
 Het is de bedoeling dat alle teams technisch verzorgd volleybal spelen. Prestaties zijn daarbij van
ondergeschikt belang.
 Spelers worden door de TC zoveel mogelijk ingedeeld op speelsterkte. (Het aantal jeugdspelers
per leeftijd is hierin soms een beperkende factor). De TC samen met het bestuur blijft
eindverantwoordelijk. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de teams.
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar capaciteiten en potentiële groeimogelijkheden. Leeftijd is
hierbij van ondergeschikt belang. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met vriendjes.
 Het streven is dat de jeugd zoveel mogelijk in de eigen leeftijdsgroep speelt.
 Jeugdleden worden voor minimaal 2 posities opgeleid.
Training
 Het bestuur probeert zoveel mogelijk coaches en trainers te krijgen met een
volleybalachtergrond. Indien dit niet mogelijk is, zullen ouders worden ingeschakeld.
 De vereniging zal indien de financiële mogelijkheden dit toe laten, de trainers zoveel mogelijk
faciliteren om een VT 2 opleiding te volgen of eventuele bijscholingsmogelijkheden te faciliteren.
 Er worden trainingsfaciliteiten aangeboden voor minimaal 1 x per week anderhalf uur. Waar
mogelijk wordt jeugdspelers aangeboden om mee te trainen met een ander team 2 x per week
te trainen.
Wedstrijden en Toernooien
 De trainer stelt per team een contactouder aan. De contactouder zal voor uitwedstrijden een rijen was-schema maken en deze tijdig aan alle spelers en ouders toesturen.
 Als een jeugdlid mee kan spelen in een ander team, moet de trainer/coach van het eigen team
hier mee instemmen.
Communicatie
 De TC overlegt met het bestuur en ouders welke jeugdspelers mogen meetrainen met
seniorenteams.
 De wedstrijdsecretaris jeugd is aanspreekpunt voor de ouders, trainers en spelers/speelsters.
 De TC draagt er zorg voor dat er tijdens de trainingen voldoende trainers aanwezig zijn.
 Elk nieuw jeugdlid krijgt bij aanvang lidmaatschap een boekje met daarin de do’s en don’ ts.
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5. Technisch beleid senioren
Algemeen
Binnen het bestuur wordt het technisch beleid voor de senioren vormgegeven en bewaakt.
Sportief
 Spelers worden door het bestuur - in overleg met de trainers en op basis van evaluaties ingedeeld op speelsterkte. De het bestuur blijft eindverantwoordelijk.
 Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de teams waarbij de zowel bij de
heren als bij de dames het 1e team wordt aangemerkt als ‘selectieteam.’ Hierbij wordt niet alleen
gekeken naar capaciteiten, maar ook naar potentiële groeimogelijkheden.
 Nieuwe leden of herintredende leden, worden door het bestuur ingedeeld op basis van
waargenomen speelsterkte.
 Bij twijfel over de speelsterkte tussen nieuwe en bekende leden, gaan eigen leden voor bij de
teamindeling. Hierbij zal ook worden gekeken naar eventuele groeimogelijkheden.
 Het bestuur probeert voor elk team een trainer te vinden en bij voorkeur ook een coach. De
voorkeur gaat uit het combineren van beide taken: trainen en coachen van het team.
Training
 Er wordt geprobeerd zo veel als mogelijk te werken met trainers die minimaal een VT 2 opleiding
hebben gevolgd, maar ook ervaring kan een goede basis zijn.
 De vereniging zal vanaf 12-10-’16 indien de financiële mogelijkheden dit toe laten, de trainers
zoveel mogelijk faciliteren om een VT 2 – of mogelijk een VT-3 opleiding te volgen of eventuele
bijscholingsmogelijkheden te faciliteren.
 Er worden trainingsfaciliteiten geboden voor minimaal 1 training per week anderhalf uur.
 Spelers die behoefte hebben aan een 2e training kunnen meetrainen met een (hoger)team.
 Alle trainers bij Bevoc krijgen een vergoeding. Deze zal jaarlijks door het bestuur worden bepaald.
Wedstrijden en Toernooien
 Elk team bestaat uit minimaal 8 personen, waarbij het laagste team uit minimaal 10 personen
moet bestaan uit oogpunt van doorstroming.
 Het wisselbeleid wordt bepaald door de coach in samenspraak met het team.
Communicatie
 Halverwege het seizoen (december) moeten alle teams onderling de eerste seizoenshelft
evalueren.
 De eindevaluatie vindt plaats aan het einde van het seizoen, van half t/m eind april.

8

6. Technisch beleid recreanten
Algemeen
Binnen het bestuur wordt het technisch beleid voor de recreanten vormgegeven en bewaakt.
De rol van het bestuur bij de recreanten wijkt af van haar rol bij de overige afdelingen, omdat de
recreanten zelf vorm mogen geven aan de invulling.
Sportief
 Het karakter van de recreanten verschilt sterk van dat van andere clubgeledingen. Voorop staat
het lekker met elkaar bezig zijn en plezierig een balletje slaan. Meedoen is belangrijker dan
winnen. Het accent ligt op spelen. De vereniging streeft ernaar om de liefhebbers van volleybal,
dit op hun eigen manier te laten beleven.
Training
 Er worden trainingsfaciliteiten aangeboden voor minimaal 1 x per week trainen.
Wedstrijden en Toernooien
 In onderling overleg bepalen de recreanten zelf wie deelnemen aan wedstrijden of toernooien.
Communicatie
 Eén recreantlid neemt alle regelzaken op zich en is contactpersoon en aanspreekpunt voor
andere recreanten verenigingen. Deze persoon is bij voorkeur lid van het bestuur.
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7. Vrijwilligersvergoedingen trainers
Alle trainers binnen Bevoc hebben recht op een vergoeding. De vergoeding is op basis van 36
trainingsweken per jaar. De vergoeding wordt na het tekenen van de vrijwilligersovereenkomst
maandelijks naar de trainer overgemaakt. Eventueel kan de vrijwilligersvergoeding worden
verrekend met de contributie. Alle jeugdtrainers binnen Bevoc moeten in het bezit zijn van een
verklaring omtrent gedrag (VOG).
De vergoeding is voor seizoen 2020/2021 als volgt vastgesteld:
Gediplomeerd trainer jeugd:
Gediplomeerd trainer senioren:

€ 8,- per uur
€ 10,- per uur

Ongediplomeerd trainer jeugd:
Ongediplomeerd trainer senioren:
Hulptrainer jeugd:
Hulptrainer senioren:

€
€
€
€

6,- per uur
8,- per uur
3,- per uur
5,- per uur

Trainer 1e dames/herenteams:
Deze trainers hebben een onderhandelingspositie. Uitgangspunt 10,- per uur + 10%
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8. Contributie


Opzeggen van het lidmaatschap kan 2 keer per jaar en dient of voor 1 juni of per 1 december
schriftelijk (per mail) te worden gedaan bij het bestuur.
 Contributie seizoen 2020-2021:
Senioren (20+)
€ 235,- per seizoen
Recreanten
€ 135,- per seizoen
Jeugdleden 17 t/m 19 € 185,- per seizoen
Jeugdleden 12 t/m 16 € 135,- per seizoen
Jeugdleden (<12)
€ 100,- per seizoen

9. ALV



De ALV vindt bij voorkeur plaats half september, zodat de facturen voor de contributie eind
september verstuurd kunnen worden
Jeugd en ouders zijn welkom op de ALV voor senioren. Bevoc organiseert geen specifieke ALV
meer voor jeugd. Dit i.v.m. de lage opkomst.

10. Kleding





Het kledingcontract met een sponsor duurt 5 jaar.
Na 3 jaar wordt de kleding eigendom van de vereniging.
Speler mag zelf een nieuw broekje aanschaffen, mits deze zwart is
Speler mag zelf een nieuw shirt aanschaffen, maar mag alleen besteld worden via Bevoc.
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11. Do’s & Dont’s



Elk nieuw lid dient zelf te zorgen voor goede zaalschoenen en trainingskleding



Bij afwezigheid hebben spelers de verplichting zich tijdig af te melden bij de trainer
(trainingen) of bij de coach (wedstrijden). De trainer/coach en het team maken zelf afspraken
over afwezigheid.



De wedstrijdkleding (broekje en shirt, eventueel trainingspak) wordt door de vereniging
verstrekt omwille van de uniformiteit. Mocht een nieuw broekje wenselijk zijn, kan dit door
de speler/ouders zelf in de verenigingskleur (zwart) worden aangeschaft.

Buiten het volleybaltechnisch beleid, hecht de vereniging ook zeer aan normen en waarden.
Dit geldt zowel voor spelers, trainers, coaches maar ook ouders. Het bestuur zal indien
noodzakelijk de betreffende personen hierop aanspreken.

12. Vertrouwenscontactpersoon (VCP) en gedragscodes
De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft
over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP
helpt melders graag op weg naar hulp, maar is er ook om preventief beleid op te zetten. Bij de Nevobo
is Janine Pleizier de VCP, te bereiken via mail (janine.pleizier@nevobo.nl) of bel +31 6 46 317 335.
Anoniem een melding doen kan via http://www.speakupfeedback.eu/web/volleybal/nl.
Gedragscodes zijn afspraken die sportbonden, NOC*NSF, Ministerie VWS en experts opstelden vanuit
het programma Sport & Integriteit. Het doel: sport veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te
houden. Voor iedereen. Dus ook voor bestuurders, scheidsrechters, trainers/coaches en sporters.
Voor meer informatie en de specifieke codes kijk op: https://centrumveiligesport.nl/de-gedragscodessport-ook-voor-jou.

12

