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1 INLEIDING  
Het beleidsplan is geschreven met de bedoeling om iedereen die betrokken is bij Volleybalvereniging 
LVV inzicht te verschaffen in de structuur, doelstellingen en manier van werken binnen onze 
vereniging. Het beleidsplan dient mede om sturing te geven aan de jeugdafdeling. Het beleidsplan 
geeft nieuwe leden de mogelijkheid om zich te oriënteren op de werkwijze van de jeugdafdeling van 
Volleybalvereniging LVV.  
Hierna zullen de belangrijkste strategieën worden weergegeven voor zowel het technisch beleid, het 

sociaal beleid en de randvoorwaarden. Tevens zijn de gedragsregels en het protocol voor het 

uitvoeren van de gedragsregels aan dit beleidsplan toegevoegd.  

 

 

2 MISSIE  
Volleybalvereniging LVV is een vereniging waar jong en oud welkom zijn om het volleybalspel te leren 

en te spelen. Het plezier in het volleybal en de teamgeest staan voorop. Binnen de vereniging is er 

ruimte voor zowel het prestatieve als het recreatieve niveau. Iedereen moet zich in de vereniging 

thuis kunnen voelen en de mogelijkheid krijgen om haar of zijn (volleybal)talenten optimaal te 

benutten.  

 

3 VISIE  

LVV staat voor een gezonde, betrokken en gezellige vereniging. Het is een vereniging waarin ieder lid 
zich prettig voelt en de mogelijkheid heeft om zich op meerdere gebieden verder te ontwikkelen. LVV 
vindt dat ieder lid met veel plezier op zijn/haar eigen niveau moeten kunnen volleyballen. Hierdoor 
zullen de prestaties en het plezier in het volleyballen vanuit ons oogpunt het grootst zijn. We willen 
de naamsbekendheid van de onze vereniging uitbreiden en daarnaast de levendigheid van de 
vereniging onder de leden, ouders en andere betrokkenen vergroten. 
 
 
 

4 DOELSTELLINGEN  
De doelstelling van LVV is om ieder lid met veel plezier op zijn of haar eigen niveau te laten spelen. 
Daarom is er voor iedereen plaats, zowel voor beginnende volleyballers als voor oudere jeugd.  
Vanaf ongeveer 7 jaar wordt er gestart met het Cool Moves Volley (CMV), ook wel minivolleybal 
genoemd. Spelenderwijs wordt er in verschillende stappen het volleybal geleerd. Samenspel en 
plezier in het spel staan voorop.  
Vanaf ongeveer 12 jaar speel je in één van de ABC-teams, waarbij je wordt ingedeeld op basis van je 
leeftijd en je volleybalniveau. Vanaf ongeveer 18 jaar zal je ingedeeld worden in een seniorenteam.  
 
 

5 DOELGROEP  
De jeugd is uiterst belangrijk voor het waarborgen van het voortbestaan van de vereniging. Het 
jeugdvolleybal binnen Volleybalvereniging LVV is als volgt samengesteld met als peildatum 1 oktober:  
 
Vanaf 6 t/m 7 jaar CMV-jeugd niveau 1,2,3  
Vanaf 8 t/m 12 jaar CMV-jeugd niveau 3,4,5,6  
Vanaf 12 t/m 14 jaar C-jeugd diverse niveaus  
Vanaf 14 t/m 16 jaar B-jeugd diverse niveaus  
Vanaf 16 t/m 17 jaar A-jeugd diverse niveaus  



 
CMV niveau 1, 2 en 3 zijn erop gericht om het kind spelenderwijs de basis volleybaltechnieken aan te 
leren. Plezier en beweging staat voorop bij dit niveau.  
CMV niveau 4, 5 en 6 zijn erop gericht om het kind te leren samenspelen binnen het team, waarbij er 
veel meer accent gelegd wordt op een goede technische uitvoering van het volleybalspel en het 
winnen van een wedstrijd.  
 
Voor de A, B, C en CMV-jeugd geeft de NeVoBo leeftijdsrichtlijnen aan. In principe wordt er 
geprobeerd deze richtlijn aan te houden, wat in kan houden dat er een verplichte doorstroming kan 
ontstaan. Volleybalvereniging LVV kiest er echter voor om ook te kijken naar de mogelijkheden van 
een kind zelf en naar zijn/haar motivatie, om het juiste niveau voor een kind te bepalen. Het niveau 
en de doorstroom wordt bepaald door de jeugdtrainers, eindbesluit door Jeugd Commissie.  
 
 
 
 

6 ORGANISATIE 
 
6.1 Jeugd Commissie  
De Jeugd Commissie wordt bij voorkeur gevormd door een aantal vrijwilligers en/of trainers.  
De Jeugd Commissie is verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie rondom de teamindeling, 
trainingen en competitie. Daarnaast bepaalt zij (mede) het beleid voor de jeugdafdeling en verzorgt 
en organiseert zij (mede) toernooien. 
De Jeugd Commissie neemt vóór het begin van het wedstrijdseizoen de uiteindelijke beslissing over 
de samenstelling van de jeugdteams. Jeugdtrainers doen daar voorstellen voor. Voor de indeling van 
de jeugdspelers in een team en niveau, wordt er gekeken naar een aantal aspecten. Dit zijn in 
willekeurige volgorde; de volleybalvaardigheden, motorisch en fysieke eigenschappen, potentie, 
inzet, karakter en leeftijd. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de mogelijke aansluiting van 
de spelers in een team en of het niveau.  
De Jeugd Commissie probeert daarnaast ook rekening te houden met eventuele vriendschappen 
tussen jeugdspelers, maar die zijn ten opzichte van volleybalkwaliteiten van ondergeschikt belang.  
De teamindeling wordt in principe tijdens de competitie niet meer gewijzigd, tenzij zich hiervoor 
dringende redenen voordoen. Dit is ter beoordeling aan de Jeugd Commissie en in overleg met de 
overige jeugdtrainers en/of coaches. Uiteraard zal de Jeugd Commissie, indien gewenst, in een 
gesprek met de ouders en speler zelf de achtergrond van de beslissing verduidelijken. 
 

6.1.1 Bezetting/ belasting jeugd 
Jeugdtrainers CMV  1 trainer per 8 kinderen  
Jeugdtrainers A-, B- en C-jeugd 1 trainer per team, maximaal 9/10 kinderen  
Hulptrainers CMV en C  extra hulp, geen verplichting  
Coaches CMV  elk team heeft ouder die coach is  
Coaches A-, B- en C-jeugd  elk jeugd team heeft coach, liefst ouder of ouders  
 
6.2 Recreantencommissie 
 
Elk recreantenteam levert 1 vertegenwoordiger voor de recreantencommissie. Tevens kan er 1  
vertegenwoordiger in zitten die de leden zonder team vertegenwoordigt. De commissie benoemt 
1 vertegenwoordiger tot voorzitter van de commissie. Deze voorzitter is aanspreekpunt voor het  
bestuur.  
De commissie vergadert meerdere keren per seizoen over teamindelingen, organiseren van  
trainingen en andere zaken gerelateerd aan de recreantenafdeling. 

 
 
 



 
7 GEDRAGSREGELS  
 
Volleybalvereniging LVV doet er alles aan een gezellig en veilig sportklimaat te creëren. Maatregelen 
worden genomen om vervelende situaties te voorkomen. Ook het actief communiceren van normen 
en waarden kan bijdragen. Hieronder worden gedragsregels genoemd die voortvloeien uit onze 
waarden en normen en tevens in lijn zijn met de NeVoBo gedragscode. 

Natuurlijk moeten normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan, gedragen worden door de 
leden zelf. Door het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te waarborgen. 
Hieronder worden de Waarden & Normen vermeld en indien iemand zich hier niet aan houdt, we de 
mogelijkheid hebben het lidmaatschap van de desbetreffende persoon te ontzeggen. 

7.1 Normen & waarden  
Respect & Veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers zowel in als buiten het 
veld iedereen met respect te behandelen.  Hieronder behoort ook het creëren van een veilig 
sportklimaat, waarbij een ieder zich thuis en veilig voelt. 
 
Openheid & Toegankelijkheid; we streven naar een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een 
brede groep mensen uit de Lopikse samenleving en omstreken. We zijn een transparante 
volleybalvereniging waarbij het beleid, de kernwaarden en kerndoelstellingen voor iedereen 
inzichtelijk is. Door middel van elkaar positief aanspreken en van feedback te voorzien, 
behouden  we een prettige sfeer. 
 
Boeien & (Ver)binden; we streven er na een grote mate van verbondenheid te creëren tussen leden 
en betrokkenen onderling, door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle volleybal 
activiteiten zoveel als mogelijk te centraliseren in één accommodatie. We willen een wij-gevoel 
creëren. 
 
Sportief presteren: naast het waarborgen van de breedtesport willen we ook zeker graag onze 
ambities waarmaken door met de teams op een zo hoog mogelijk niveau te acteren.  Dit altijd met 
behoud van een sportieve houding. 
 
Samenwerken: samenwerken binnen de vereniging 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 en/of ouders/verzorgers op zijn tijd de handen uit de mouwen moet steken.  

 
7.1.1 Gedragsregels leden 
Van alle betrokkenen bij de volleybalvereniging LVV (kinderen, ouders, trainers en coaches) 
verwachten wij een positieve, sportieve en respectvolle houding naar elkaar om het spelplezier te 
bevorderen. Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen 
zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met 
respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige 
behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) 
intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. 

De volgende omgangsregels zijn van toepassing: 

• Accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen 
onze vereniging. 

• Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
• Val de ander niet lastig. 
• Berokken de ander geen schade. 
• Maak op geen enkele wijze misbruik van je machtspositie. 
• Scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
• Negeer de ander niet. 



• Doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
• Vecht niet, gebruik geen geweld en bedreig de ander niet. 
• Gebruik geen alcohol en/of drugs tijdens of voorafgaand aan trainingen en/of wedstrijden 

en/of andere activiteiten waarvoor Volleybalvereniging LVV (mede) verantwoordelijkheid 
draagt.  

• Maak geen racistische of discriminerende uitspraken tijdens trainingen en/of wedstrijden en/ of  
andere activiteiten waarvoor Volleybalvereniging LVV (mede) verantwoordelijkheid draagt 

• Kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
• Geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
• Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk 

leven of uiterlijk. 
• Als iemand je hindert of lastig valt dan vraag je hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet 

helpt, vraag je een ander om hulp. 
• Help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet 

aanhoudt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur of de trainer/coach. 

Wij vragen dan ook van alle vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij 
meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Uiteraard wil dat natuurlijk niet zeggen dat als er 
iets niet genoemd wordt in de omgangsregels, dat dit dan automatisch toelaatbaar is.  

Gedragsregels specifiek voor trainingen en wedstrijden:  

• Het dragen van sieraden (incl. oorbellen) is verboden. De kans op verwondingen is te groot 
• De training is niet vrijblijvend, maar noodzaak. Geen zin is dus geen reden om je niet in te 

spannen of om niet deel  te nemen. Het vooraf melden bij de trainer is een kwestie van 
normale beleefdheid. Bij meerdere afmeldingen gaat de trainer/coach in gesprek met de 
speler. Bij jeugdleden wordt daarnaast ook contact gezocht met ouders/voogd. 

• Telefoons mogen meegenomen worden in de sporthal (uit veiligheidsoverwegingen), maar 
worden tijdens de training/wedstrijd niet gebruikt. Spelers dienen signalen en ringtunes uit te 
zetten. Voor de bereikbaarheid van spelers en trainers mogen trainers alleen belsignalen 
ontvangen.  

• Zorg dat je op tijd in trainingstenue in de sportzaal aanwezig bent. 
• Gebruik je gymschoenen alleen in de sportzaal. Buiten draag je dus andere schoenen; Zonder 

gymschoenen met een training en/of wedstrijd meedoen is niet toegestaan. 
• Zorg dat je een flesje water of bidon water meeneemt in de sportzaal, zodat je deze voor het 

dorstlessen niet hoeft te verlaten. Suikerhoudende dranken zijn niet toegestaan. 
• Heb respect voor de trainer en luister naar zijn/haar uitleg. Ben je het niet eens met zijn/haar 

trainingsmethodiek bespreek dit dan met hem/haar na de training. 
• Opbouw en afbraak van de velden en opruimen van de ballen gebeurt door iedereen 
• Wedstrijdtenues zijn eigendom van de vereniging. Ga hier zorgvuldig mee om. Aan het eind van 

elk seizoen dien de tenue ingeleverd te worden voor controle en eventuele vervanging. 
• Alle tenues zitten in 1 tas en worden gezamenlijk door een ouder/voogd na de wedstrijd 

gewassen.  
• Accepteer opmerkingen c.q. aanwijzingen van anderen, ga ervan uit dat dit positief bedoeld is. 
• Houd de zaal en kleedkamers netjes. Ga zuinig om met ballen en andere materialen (een 

volleybal is geen voetbal).  
• Tijdens de trainingen worden er geen snacks, patat, chips of e.d. genuttigd op de tribunes.  

Houd ook de tribune netjes, ruim je eigen afval op. 
• Speler draagt verantwoordelijkheid voor de aangewezen neventaken 

(zaalwacht, tellen , fluiten etc.) 
• Als je wat minder lekker in je vel zit, bespreek dat met je train(st)er, zodat hij/zij hier rekening 

mee kan houden.  
• Bespreek wensen, ideeën, klachtjes met je train(st)er / coach voor of na een training of maak 

een afspraak (in ieder geval niet tijdens een training). Wees niet bang om kritiek te geven: 
alleen dan kan er iets veranderen. 

• Je bent verplicht de voorgeschreven kleding tijdens de wedstrijden en oefenwedstrijden te 
dragen.  



• Blijf positief en moedig als reservespeelster je teamgenoten in het veld aan, dit stimuleert en 
vergroot de teamsfeer. En ook dat is meespelen in het team! 

• Ga niet in discussie met de scheidsrechter.  
• Uitleg over wissels en andere beslissingen kunnen altijd aan de trainster/coach gevraagd 

worden. Maar doe dat wel op slimme momenten, dus zeker niet tijdens de wedstrijden.  
• Ook alle andere mogelijke en onmogelijke problemen kunnen met de trainster/coach 

besproken worden.  

7.1.2 Gedragsregels trainers/coaches 
Onze trainers/coaches zorgen samen voor een veilig sportklimaat. Onze trainers: 

• Zijn enthousiast en dat stralen ze ook uit 
• Bereiden zich goed voor omdat ze kwaliteit willen leveren 
• Kijken en luisteren goed 
• Komen hun afspraken na 
• Helpen elkaar 
• Weten hoe het hoort en spreken leden, ouders en andere leden erop aan wanneer die zich niet 

aan de regels houden 
• Voelen zich verantwoordelijk voor wat er binnen de vereniging gebeurd en denken mee hoe 

het beter kan binnen de verenigingen 
• Praten nooit negatief over leden of over elkaar. 

Daarnaast gelden er nog een aantal gedragsregels die, anders dan omgangsregels, afdwingbaar zijn. 
Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met 
tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Hieronder vind je een overzicht van de 
‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:  
 

• De trainer/coach moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 
veilig kan voelen. 

• Respecteer de spelers uit het team 
• Behandel iedereen gelijkwaardig 
• Als je niet zelf kunt trainen/coachen zorg je voor adequate vervanging, bij langere afwezigheid 

contact opnemen met Jeugd Commissie. 
• De trainer/coach onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in 

zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig 
is in het kader van de sportbeoefening.  

• De trainer/coach onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 
tegenover de sporter.  

• De trainer/coach zal tijdens training en/of wedstrijden met respect omgaan met de sporter en 
met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.  

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

7.1.3 Gedragsregels ouders/supporters 
Om ervoor te zorgen dat wedstrijden, toernooien en trainingen voor onze jeugdleden plezierig en 
leerzaam verlopen, hebben we ook voor ouders/supporters een aantal regels opgesteld. 

• Geef het goede voorbeeld. Kinderen kopiëren je gedrag. 
• Moedig spelers op een positieve manier aan. Niet alleen je eigen kind, maar ook zijn 

teamgenoten. 
• Met een positieve benadering bereiken we veel meer dan met negatieve opmerkingen en 

gemopper. Zit je ergens mee, spreek dat dan op een normale manier naar de desbetreffende 
persoon uit.  

• Toon belangstelling: kom bij wedstrijden kijken en moedig alle spelers aan.  



• Geef geen technische en/of tactische aanwijzingen, laad dit over aan de trainer en/of coach. 
• Kritiek, op- of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie, meld je bij een 

vertegenwoordiger van de vereniging. 
• Leg je neer bij de beslissingen van de scheidsrechter. De scheidsrechter heeft het recht te 

beslissen zoals hij het ziet. Protest van publiek/ouders/coaches heeft geen zin. Bovendien is dit 
erg vervelend voor de scheidsrechter, die zo vriendelijk is om in de vrije tijd een wedstrijd te 
komen begeleiden. Voor de sporters en begeleiders is het enorm vervelend als het publiek zich 
met de leiding van de wedstrijd gaat bemoeien. Bovendien is dit voor kinderen en jongeren 
een slecht voorbeeld.  

• Geef het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen op en om en het veld (b.v. 
scheidsrechter en tegenstander) 

• Bepaalde gebeurtenissen kunnen van invloed zijn op het gedrag van uw kind. Als een kind wat 
minder lekker in z’n vel zit (lichamelijk of geestelijk) meld dit zo nodig aan de begeleiders.  

• Zorg dat uw kinderen met goede spullen naar een training/wedstrijd gaan.  
• Zorg ervoor dat de kinderen voldoende te drinken meekrijgen naar de training en voor 

toernooien/wedstrijden eventueel ook wat te eten. Geef geen suikerhoudende dranken, 
snoep, repen enzovoorts mee naar de training.  

• Zijn er dingen waar van je vindt dat ze niet kunnen, praat hierover met de betrokkenen. Maak 
eventueel een afspraak met de train(st)er /coach om hierover te praten. Tijdens of direct na 
training of wedstrijd zijn trainers of coaches vaak met andere zaken bezig.  

• Loop niet met je kind de kleedkamer binnen van het andere geslacht. Vooral meisjes vinden 
het niet prettig als er een man aanwezig is tijdens het omkleden.  

• Wij tolereren geen discriminerende opmerkingen en kwetsende spreekwoorden en/of gezang. 
Van niemand. 

• Maak geen opmerkingen die door de betrokkenen beledigend opgevat kunnen worden, ook al 
zijn ze goed bedoeld.  

• Besef dat ouders/verzorgers vaak niet weten wat er op een training gebeurt en besproken 
wordt. Oordeel niet te snel. Ga uit van het positieve. We willen het beste voor de spelers.  

• Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Het is gemakkelijk om kritiek te hebben, maar 
laten we dan afspreken dat we er met elkaar iets aan doen.  

Onthoud verder dat voor de jeugd geldt: 

1. Plezier en leren belangrijk is 
2. Het uitgangspunt van de training en de wedstrijd is om de kinderen beter te maken. Er is geen 

goed of fout. 
3. Plezier in het spel staat voorop.  

7.2 Protocol voor het uitvoeren van de gedragsregels  
1. De trainer/coach gaat een gesprek aan met het desbetreffende kind en geeft het kind een 

officiële waarschuwing. Kind apart gezet worden, en mag eventueel tijdelijk niet meedoen aan 
de training.  

2. Bij herhaling van het ongewenste gedrag gaat de trainer/coach een tweede gesprek aan met het 
kind en zorgt voor een getuige (volwassenen) bij dit gesprek. Dit is de tweede officiële 
waarschuwing. Kind wordt naar huis gestuurd. De trainer/coach neemt contact op met de 
ouders van het kind.  

3. Indien de gemaakte afspraken niet worden nageleefd door het kind, noch door de ouders, wordt 
het kind niet meer toegelaten op de eerstvolgende training en mag het geen wedstrijden spelen.  

4. Indien het gedrag niet is veranderd in de 1e en/of 2e training na de gemaakte afspraken, wordt 
het lidmaatschap eenzijdig ontbonden vanuit de vereniging. De verschuldigde contributie wordt 
niet geretourneerd, maar blijft eigendom van de vereniging.  

5. Indien trainer, coach of begeleider ongewenst gedrag vertoont, wordt in eerste instantie d.m.v. 
een gesprek tussen trainer/coach/begeleider en het betreffende kind. (in aanwezigheid van een 
ouder) geprobeerd dit op te lossen. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, wordt de 
(voorzitter van de) jeugdcommissie en/of bestuur om bemiddeling gevraagd. Bij ongewenst 
intiem gedrag door trainer/coach/begeleider kan de vereniging beslissen deze per direct op non-



actief te zetten, nadat beide partijen gehoord zijn (kinderen onder 17 jaar altijd in aanwezigheid 
van een ouder/verzorger). 
 
 

7.3  Vertrouwenscontactpersoon vcp 
 
De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen onze vereniging 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. 
 
Je kunt de vertrouwenscontactpersoon inschakelen bij het signaleren van en/of het verkrijgen van 
adviezen omtrent: 

• Ongewenst gedrag: in het algemeen is dit elk gedrag van de ander, dat de melder sociale, 
psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als 
ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden. Meer in het bijzonder 
gelden als vormen van ongewenst gedrag:  Seksuele intimidatie, ongewenste seksuele 
toenadering en/of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek 
gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang, die door degene die doelwit is, als 
vernederend of ongewenst worden ervaren 

• Pesten: het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele 
geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere 
gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.  Het al dan niet expliciet in een kwaad 
daglicht plaatsen van personen door: het met opzet bekend maken van niet algemeen 
gedeelde kennis over persoon,   (privé)leven of het verleden van de betrokkene, het 
verspreiden van onwaarheden over persoon, (privé) leven of het verleden van de betrokkene 
of  het voeden van geruchten, het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres 
van betrokkene, inzake verwerpelijke daden of gedrag. 

• Intimidatie: iemands gedrag beïnvloeden door hem angst aan te jagen door te dreigen met 
negatieve gevolgen. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld lichamelijk geweld betreffen, maar 
ook andere negatieve gevolgen zijn denkbaar. 

• Discriminatie: het opzettelijk iemand in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele 
geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de ander. 

De vertrouwenscontactpersoon (m/v) is verplicht tot geheimhouding van: 

• hetgeen hem/haar gegeven wordt,  
• dat hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie is toevertrouwd of  
• dat hem/haar bekend is geworden  

Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht bij uitdrukkelijke - 
indien mogelijk schriftelijke - toestemming van de melder. 
Alleen met toestemming van de betrokkene(n) worden derden in kennis gesteld en vindt, indien 
nodig, verder overleg plaats.  
  
Leden, ouders en/of verzorgers van jeugdleden en begeleiders kunnen contact met de 
vertrouwenscontactpersoon opnemen indien er sprake zou zijn van bijzondere situaties en/of 
onregelmatigheden zoals hierboven omschreven.  Contact opnemen kan via vcp@lvvsite.nl  
  
Het Bestuur benadrukt dat deze email enkel en alleen door de vertrouwenscontactpersoon gelezen 
kan worden. 
 
 
 
 

8 OVERIGE AFSPRAKEN 

mailto:vcp@lvvsite.nl 


 
8.1 Wedstrijd  
 
8.1.1 Wedstrijd Club tenue  
Indien het team gesponsord wordt is dit het zwart/rood wedstrijdtenue van LVV.  Spelers zorgen zelf 
voor goede volleybalschoenen. Deze tenues zitten in 1 spelerstas en zullen aan het begin van een 
seizoen aan desbetreffend team uitgedeeld worden. Na elke wedstrijd wordt deze tas door 1 van de 
ouders/verzorgers gewassen en zorgen ervoor dat het bij de volgende wedstrijd weer aanwezig is. 
Aan het einde van het seizoen wordt de tas met spelerskaarten in geleverd bij de TC. 
Een team zonder sponsor is het zwart/groene Univé-LVV wedstrijdshirt. Spelers zorgen zelf voor een 
zwarte korte broek en goede volleybalschoenen. Kniebeschermers zijn niet verplicht maar worden 
wel dringend geadviseerd om blessures te voorkomen. Kinderen die niet aan eerder genoemde 
kledingeisen voldoen, worden van de wedstrijd uitgesloten.  
 
 
8.1.2 Verhindering  
Bij verhindering van de wedstrijd dient dit zo spoedig mogelijk aangegeven te worden met reden, 
zodat er nog een vervanger geregeld kan worden. Indien een kind door ziekte verhinderd is om te 
spelen, moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de coach of de aanvoerder van het team.  
 
8.1.3 Vervoer wedstrijden  
Het vervoersschema wordt door de coach gemaakt. Hierin staat de verzamelplaats, vertrektijd en 

zaal vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om gezamenlijk dit schema te 

handhaven, en om genoeg vervoer te hebben om de spelers naar de uitwedstrijden te kunnen 

brengen. Bij verhindering zal de spelers en/of ouders zelf voor vervanging moet zorgen. 

Voor de thuiswedstrijden dient elke speler er voor te zorgen dat hij/zij tijdig aanwezig is in de zaal (30 

minuten voor aanvang van de wedstrijd) 

8.1.4 Niet voldoende spelers 

Wanneer een team niet over 6 spelers kan beschikken door ziekte en/of blessures, mag je een speler 

van een ander team mee laten spelen. Dit moet een speler zijn van hetzelfde niveau of lager. In de 

regel zal eerst naar een speler van hetzelfde niveau gezocht worden en daarna naar een speler met 

een lager niveau. Via de TC kan je aanvraag doen om een andere speler mee te willen laten spelen. 

De TC bepaald welke speler geschikt is om mee te laten spelen . 

8.1.5 Ballentas 

Aan het begin van het seizoen wordt er per team een ballentas door de TC uitgedeeld. Deze ballen 

kunnen met de uit wedstrijden meegenomen worden. Wanneer een team een bal kwijt is of kapot is 

wordt deze in rekening gebracht bij het volledige team. Bij buitensporig gebruik van de bal door een 

speler kan men besluiten om deze speler individueel verantwoordelijk te stellen voor vervanging. 

8.2 Training  
Om te leren volleyballen volg je trainingen. Voor de ABC-jeugd zijn er twee trainingen in de week, 
voor de CMV-jeugd is er één training op woensdagmiddag 
Bij de trainingen gaan de trainers ervan uit dat iedereen ruim voor aanvang van de training aanwezig 
is (dus ook omgekleed). Tijdens de training mag geen wedstrijdkleding gedragen worden. Een korte 
broek en goede schoenen zijn verplicht. Als het onverhoopt noodzakelijk is om een training te 
verzuimen, dan dient zo vroeg mogelijk bij de trainer te worden afgezegd. Kijken bij een training is 
toegestaan, maar bij overlast en/of ongewenst gedrag heeft de trainer het recht om de 
desbetreffend(e) perso(o)n(en) te vragen om de tribune te verlaten. 
 
 
8.3 Vakanties 
In de schoolvakanties worden er geen jeugdtrainingen gegeven. Het is niet toegestaan om tijdens de 
schoolvakanties of buiten de trainingstijden/wedstrijden zich in de zaal te bevinden. Wanneer er 
tijdens bovengenoemde situatie(s) persoonlijke en/of materiële schade ontstaat, kan de vereniging  
Univé LVV niet aansprakelijk worden gesteld. 



Tevens proberen we tijdens vakantie op de woensdag de zaal ca. 2 uur beschikbaar te stellen voor de 
jeugd. Tijdens deze uren kan er onder begeleiding van een volwassenen gevolleybald worden. 
 
8.4 Trainers  
We streven ernaar om voor elk team een vaste trainer te vinden. Echter leert de ervaring dat dit 

soms niet lukt. Mocht dit voorkomen, dan wordt er een (tijdelijke) oplossing gevonden met meerdere 

trainers. Bij de CMV kan het zijn dat een jeugdlid als assistent-trainer meeloopt, dit is vrijwel altijd 

onder begeleiding van een volwassene. Mocht een ouder training (willen) geven, dan is er de 

mogelijkheid om begeleiding te krijgen van een ervaren trainer of een JC-lid. 

8.5 VOG 

Een ander onderdeel van het beleid is de invoering van het hebben van een VOG verklaring voor alle 

trainers. Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan worden aangevraagd door de trainer bij de 

gemeente. Daarmee willen we als vereniging voorkomen dat er trainers binnen de vereniging actief 

zijn die daar niet geschikt voor zijn volgens de overheid. 

8.6. Spelerskaart  
Ieder lid dat wedstrijden wil spelen dient een digitale spelerskaart te hebben. Hiervoor dient er een 

digitale pasfoto met spelersnummer naar de NeVoBo opgestuurd te worden. De spelers kunnen een 

pasfoto met het spelersnummer inleveren bij de ledenadministratie. De ledenadministratie zorgt 

voor het aanvragen van de spelerskaart. Wanneer een speler nog geen spelerskaart heeft, dan 

verzoeken wij om een ID mee te nemen. 

 
8.7 Tellen bij thuiswedstrijden 
Bij thuiswedstrijden van zowel de jeugd als de senioren hebben we tellers nodig. Hiervoor wordt er 

door de coach een schema gemaakt bij welke wedstrijden en door wie er geteld moet worden De 

tellers zijn altijd met z’n 2-en. De coach krijgt vanuit de wedstrijdsecretariaat te horen bij welke 

wedstrijd zijn team moet tellen.  

8.8 Zaalwacht 

Tijdens de thuiswedstrijden zal er ook een zaalwacht aanwezig zijn. De zaalwacht is verantwoordelijk 

voor het (laten) opbouwen  van het veld en ontvangen van de gastteams. De zaalwacht zal in de regel 

bestaan uit een bestuurslid. Deze is tevens op deze speeldagen aanpreekpunt voor het bestuur. Na 

de jeugdwedstrijden kan de zaalwacht besluiten dat zijn aanwezigheid niet meer nodig is. De 

aanvoerders van onze seniorenteams nemen dan de taak van de zaalwacht over. 

8.9 Nieuwe leden 
Wanneer geïnteresseerden contact opnemen met de vereniging mogen zij, zoals aangegeven  op de 

website , vier keer gratis mee komen trainen.  De TC/trainer zal op basis van eerdere 

volleybalervaring van de geïnteresseerde een geschikt team voorstellen van vergelijkbaar niveau. Bij 

twijfel zal eerder gekozen worden voor een lagere dan hogere trainingsgroep.  Wanneer er gebrek is 

aan ruimte bij een trainingsgroep, kan de TC/trainer ervoor kiezen om de geïnteresseerde bij een 

ander team te laten meetrainen.  Het nieuwe lid zal eerst een periode alleen trainen, zonder mee te 

doen aan de wedstrijden. Hoe lang deze periode is, zal door de trainer in samenspraak met de JC 

bepaald worden en met het nieuwe lid besproken worden. Tevens verzoeken wij om de spelers en 

ouders/verzorgers de gedragsregels te laten ondertekenen. 

8.10 Vrijwilligers  
Volleybalvereniging LVV stelt het zeer op prijs als er ouders/begeleiders zijn die actief en betrokken 

willen zijn binnen de volleybalvereniging en derhalve ook taken op zich willen nemen binnen de 

volleybalvereniging. Het kan hier gaan om taken als coachen, scheidsrechteren, ondersteunen van of 

deelnemen aan het (jeugd)bestuur etc. 

9 FINANCIEEL  
 



De vereniging gaat er bij de verschillende categorieën leden (senioren; jeugd, recreanten) vanuit dat 
de kosten die voor elke categorie gemaakt worden, bestreden worden uit de contributies van de 
leden in die categorie. De contributies van de jeugdleden worden dus berekend aan de hand van de 
kosten die de vereniging voor de jeugdleden maakt. De NeVoBo-contributies, teamgelden en andere 
kosten die de NeVoBo in rekening brengt, worden daar bij opgeteld. Verder worden de algemene 
kosten van de vereniging over alle leden omgeslagen (bijvoorbeeld bestuurskosten).  
 
Wat de jeugdleden betreft dekt het totale bedrag aan contributie (verenigingscontributie plus 
NeVoBo-kosten) de volgende kosten:  
1. De zaalhuur voor trainingen die door de vereniging worden verzorgd.  

2. De vergoedingen voor de trainers die deze trainingen geven.  

3. Het gebruik van trainings- en wedstrijdmateriaal.  

4. De zaalhuur voor wedstrijden (alle jeugdleden die in de competitie meedoen).  

5. Het lidmaatschap van de NeVoBo bij deelname aan wedstrijden.  

6. De teamgelden (alle jeugdleden die in de competitie meedoen, inclusief CMV).  

7. De bijdrage in het kledingfonds voor het wedstrijdshirt.  

8. Een bijdrage in de algemene kosten van de vereniging.  

 
10 Takenpakket Jeugd Commissie  
 
  1. Jeugdteamindelingen dienen gereed te zijn ruim voordat het nieuwe seizoen begint.  

  2. Alle jeugdspelers vragen aanwezigheid voor het komende seizoen.  

  3. Medio mei de indeling komend seizoen bekend maken en kinderen laten trainen in de nieuwe 
samenstelling 

  4. Indeling van de spelers op prestatie en beoordelingen van de coaches en trainers.  

  5. Aangeven welke CMV-jeugd er doorstroomt naar de C- jeugd, denk aan leeftijd voor  

1 oktober, 12 jaar of talent.  

  6. Er wordt gekeken naar trainingsopkomst, wedstrijd inzet, technieken en leeftijd.  

  7. Eindbeslissing over indeling van de teams ligt bij de Jeugd Commissie.  

  8. Spelers die bovengemiddeld presteren binnen hun eigen team, zouden kunnen worden  
ondergebracht in een hogere groep om mee te trainen. Welk team dit is dient door de Jeugd 

Commissie besloten te worden.  

  9. Algemene voorlichting naar ouders/verzorgers 

10. Indelen van nieuwe jeugdleden.  

11. Aanwezigheid trainers nieuwe seizoen.  

12. Opstellen trainingstijden en trainers.  

13. Aantrekken en begeleiden van coaches.  

14. Bevorderen en stimuleren van contact en communicatie tussen coach en trainers.  

15. Aantrekken, aanstellen en begeleiden van (jeugd)trainers.  

16. Jeugd Commissie heeft afgevaardigde in het bestuur van de vereniging.  
17. Bewaking uitvoering jeugdbeleidsplan;  
18. Contacten met ouders/verzorgers onderhouden en bevorderen  

 

11 Aandachtspunten 

1 We helpen elkaar. 

2 We vertrouwen elkaar. 

3 We lachen elkaar niet uit. 

4 Niemand speelt de baas. 

5 Niemand doet zielig. 

6 We hebben respect voor onszelf en anderen. 


