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1. INLEIDING  

1.1 AANLEIDING 
Terugkijkend op de afgelopen periode is tijdens evaluaties gebleken dat een huidig beleidsplan op dit moment 

ontbreekt binnen Set – up ’65. Wij, leden van de technische commissie,  zullen in dit plan onze visie benoemen 

en daar waar nodig is aanpassen, zodat alle leden en geïnteresseerden een inkijk kunnen hebben in daar waar 

volleybalvereniging Set – up ’65 voor wil staan.  

 

1.2 DOEL VAN DIT BELEIDSPLAN 
Door middel van dit plan, worden er voorwaarden gecreëerd, waardoor onze Go Yellow visie kan worden 

uitgedragen.  
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2. INFORMATIE VOLLEYBALVERENIGING SET-UP ‘65 

2.1 VISIE VAN SET – UP ’65 / PERIODE 2019 – 2023 
 

Waar staat Set – up ’65 voor? 

Onze vereniging kan als ontmoetingsplek voor sociale binding en participatie fungeren. Onze club is 

laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Door middel van sport ontstaan sociale interacties, waardoor het 

huidige maatschappelijke probleem, individualisering, tegen kan gaan.  

Set – up ’65 wil hieraan een bijdrage leveren. Ieder individu moet kunnen volleyballen onder begeleiding van 

een sterk en gekwalificeerd kader op zijn of haar niveau.  

 

Voor talenten van 6 t/m 18 jaar wil Set – up ’65 een sterke jeugdopleiding bieden. Jeugdige talenten worden 

binnen de eigen opleiding begeleid en opgeleid, zodat zij toonaangevende speelsters of spelers worden binnen de 

eigen nationale competitie. Set – up geeft de voorkeur aan de doorstroming van eigen talenten en talenten van 

buiten te club komen zoveel mogelijk op eigen initiatief naar onze vereniging.  

 

De waarden zijn duidelijk en gemakkelijk te onthouden aan de hand van onze clubkleur: GEEL. 

 

GEZELLIGHEID – EENHEID – ENERGIE – LEVEN LANG LEREN 
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Dit willen wij als club bereiken door middel van: 

Onderwerp Ambitie Toelichting  

Sportieve ambitie   

 De ambitie van de club is om op het hoogste niveau 

te spelen.  

 

Op lager niveau wil Set – Up ’65 bereiken dat  er 

tenminste één team in elke klasse aanwezig is, zodat 

iedere speelster of speler op zijn of haar hoogste 

niveau kan deelnemen aan de competitie.  

 

Voor de jeugdteams wil de vereniging tenminste één 

team in de topklasse van de competitie.  

 

Bij de Open club teams wil Set – up met zo veel 

mogelijk team de halve finale en finale te behalen.  

Dat betekent voor de vereniging: 

▪ Financieel gezond 

▪ Vrijwilligers 

▪ Kader  

▪ Sportief gezien 

 

 

 

Deze ambitie zal in het plan verder toegelicht 

worden d.m.v. concrete doelstellingen.  

 

Om een sterke jeugdopleiding te bieden aan 

jeugdigen zal er een trainersprofiel worden 

gehanteerd bij de werving en selectie van trainers.  

Groeiambitie   

 Doelstelling om voor de komende de huidige 

herenteams te behouden en 6 tot 7 dames teams in de 

competitie te laten spelen.  

Gekwalificeerde trainers voor de groepen . 

Groeiende jeugdopleiding, zowel jongens als meisjes. 

Het speerpunt jeugd  betekent dat er voor de cmv en 

jeugdleden genoeg ruimte en begeleiding moet zijn.  

 

Tevens zal er nadrukkelijk worden gestreefd naar 

teams op alle niveaus in de competitie in te 

schrijven.  

Marketingfocus   

Behoud van leden Hoe houden we leden bij onze club? 

• Het succes per team 

• Goede voorzieningen, zoals sporthal, 

trainers en trainsters, goede materialen, 

toegankelijke kantine en een uitnodigende 

website.  

• Plezier in het spel  

• Ieder moet zich speciaal voelen door middel 

van empathie, goed luisteren naar elkaar en 

zo nodig, goede individuele begeleiding.  

• Voor ieder een passend niveau volleybal.  

Binding is een kernwoord, want de binding aan een 

club zorgt ervoor dat er continuïteit ontstaat. 

Mensen die zich gebonden voelen aan Set – up ’65, 

zijn ook de mensen waarop de vereniging een 

beroep kan doen.  

 

Set – up ’65 wil een positieve benadering hanteren. 

Dit zal leiden tot meer sportplezier en daardoor 

behoudt van spelers.  

Werven van leden • Werven van nieuwe CMV leden gebeurd via 

gymles, schooltoernooien en open dagen.  

• Volleybal aanbieden op elk niveau, 

waardoor de club toegankelijk is voor 

nieuwe leden. 

 

Bijdrage van leden 

door inzet bij 

vrijwilligerswerk 

• Binnen onze vereniging heeft elk team een 

aantal taken jaarlijks te volbrengen.  

 

De doelstelling: ‘Met elkaar en voor elkaar’ geldt 

binnen onze vereniging. Terugkoppeling ‘GO 

YELLOW’.  

Marketingstrategie   

Promotie van de 

vereniging en het 

sportaanbod 

Het vernieuwen en aanpassen van het huidige 

sportaanbod.  

Organiseren van clinics (door bijv. dames 1) 

 

Organisatorische 

consequenties  

  

Sportfaciliteiten en 

accommodatie 

Als accommodatie geldt de Schalm. Alle teams 

zullen de mogelijkheid hebben om minimaal één keer 

per week te kunnen trainen in de hal. 

 

 

De sportvereniging in Tilligte heeft hun sporthal ter 

beschikking gesteld voor Set – up ’65. Bij teams die 

vaker trainen (zoals DS1), is er de mogelijkheid dat 

er wordt getraind in de accommodatie in Tilligte.  

Technisch kader Structureel overleg tc en trainers.  Er zullen regelmatig gesprekken plaatsvinden over 

het inhoudelijk technisch beleid.  

Organisatorisch kader De vereniging Set – up ’65 is transparant. Hiervoor 

heeft de vereniging een organisatiestructuur 
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ontwikkeld, waarbinnen ieders taken en 

verantwoordelijkheden duidelijk staan omschreven.  

Financiën De vereniging is financieel gezond.  

 

Er is budget voor gekwalificeerde trainers, deze 

budgetten zijn inzichtelijk voor tc en worden 

aangeleverd door penningmeester.  

 

Er is voor scholing trainers. 

 

Er is budget voor toernooien.  

 

De hoofdsponsor van Set – up ’65 is Springendal 

Ootmarsum. 

 

Set – up ’65 heeft een groeiende businessclub, die 

zorgt voor één van de belangrijkste inkomsten van 

de vereniging. 

Daarnaast heeft Set – up ’65 inkomsten uit 

kantineopbrengsten, contributie en acties. 

 

Elk team moet in de voorbereiding mee kunnen 

doen aan toernooien. Dit geldt ook voor 

openclubteams.  

Samenwerking Talenten van onze club krijgen de mogelijkheid om 

regiotrainingen te volgen.  

Ootmarsum is een krimpgebied. Samenwerking met 

omliggende verenigingen zal moeten worden 

gezocht.  
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3. TECHNISCHE COMMISSIE 
 

Leden technische 

commissie 

  

Voorzitter Gerrit Wolberink Nevobo 

Contactpersoon 

 

Dames 1 

Leden Steven Eertman Contactpersoon Dames 2 

Dames 3 

Dames 4 

Volleybalacademie 

 Loes Engbers Contactpersoon Dames 5  

Dames 6 

Heren 1 

Heren 2 

 Cindy Klaas Contactpersoon 

 

Meisjes A1 

Meisjes A2 

Meisjes A3 

CMV 

 Jon Oortman Contactpersoon Meisje B1 

Meisje B2  

Meisje B3 

Meisjes B4 

 Daphne Giesselink Contactpersoon Meisjes C1 

Meisjes C2 

Meisjes C3 

Meisjes C4 

Meisjes C5 

 Rosan Kamphuis Zaalurenschema  

 Vacant   

 Vacant   
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3.1 OVERLEGSTRUCTUUR TC 
Vergadering  

 • De TC bestaat uit 8 leden (1 voorzitter en 7 commissieleden). 

• Elke maand is er op een donderdag overleg.  

• Aan de hand van een vaste agenda wordt de vergadering 

gevoerd.  

• Elke vergadering worden er notulen vastgelegd.  

• Er wordt zorgvuldig omgegaan met informatie. 

Overleg met het hoofdbestuur  

 • De voorzitter onderhoudt het contact met het hoofdbestuur. 

• Belangrijke beslissingen worden door de TC altijd in goed 

overleg met het hoofdbestuur genomen. 

• De algemene ledenvergadering wordt in oktober gehouden. 

 

• Voor Dames 1 geldt een aparte commissie. In deze commissie 

zit iemand van de TC en iemand van het hoofdbestuur.  

Communicatie naar leden en 

ouders/verzorgers 

 

 • De TC wil de communicatie zo veel mogelijk per e-mail, 

nieuwsbrief en de website doen.  

• Wanneer er informatie is voor een bepaald team, dan zal dit 

worden gedaan door de contactpersoon van het team.  

• Mocht het persoonlijke informatie zijn, dan zal de 

contactpersoon contact opnemen met diegene.  

• Trainers organiseren een ouderavond voor ouders van 

minderjarige leden in hun team.  

Communicatie trainers/tc  

 • Één keer per kwartaal wordt er door de tc een trainersoverleg 

gepland 

• Er komt een trainersapp waarbij alle trainers worden 

toegevoegd, inclusief leden tc. Dit om communicatie kort en 

effectief te laten plaatsvinden.  
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4. TECHNISCH BELEID 

4.1 TRAININGSUREN 
De trainingsuren zullen door de TC worden bepaald door de doelstellingen van elk team, zaalruimte, de 

beschikbaarheid van trainers en financiën. 

 

Senioren 

Het uitgangspunt is dat alle teams, uitkomend in of hoger dan de promotieklasse in ieder geval twee keer trainen. 

Mochten lager spelende teams de wens hebben vaker dan één keer te willen trainen, dan is dit alleen mogelijk bij 

beschikbaarheid van trainer en budget.  

Per individu zal gekeken worden of een speler meer uitdaging nodig heeft bij een ouder, of hoger spelend team.  

 

Jeugd 

Het uitgangspunt is dat alle teams, uitkomend in of hoger dan de eerste klasse in ieder geval twee keer trainen. 

Mochten lager spelende teams de wens hebben vaker dan één keer te willen trainen, dan is dit alleen mogelijk bij 

beschikbaarheid van trainer en budget.  

Per individu zal gekeken worden of een speler meer uitdaging nodig heeft bij een ouder, of hoger spelend team.  

• Op individuele basis kunnen spelers/speelsters gedurende het jaar uitgenodigd worden om mee te 

trainen met een team dat ouder is of hoger speelt. Dit is geen regel maar een uitzondering voor jeugd 

die, later in het seizoen, bijvoorbeeld een bijzondere ontwikkeling laten zien (Talent *). Dit wordt door 

meerdere personen (trainers en/of coaches) bepaald en gebeurd altijd in overleg met de TC. 

• Teamtraining gaat voor alle andere trainingsmomenten. 

• Volleybal is een teamsport. Teamleden hebben elkaar nodig. De jeugdtrainers verwachten dan ook dat 

spelers op de training en bij wedstrijden aanwezig zijn. Door goed te plannen is sport vaak prima te 

combineren met school. Mocht dit toch moeilijkheden geven dan geldt: School gaat voor sport. Er 

worden passende trainers ingezet. 

• Er is aandacht voor de ontwikkeling en fysieke belasting van de speler/speelster. 

• De trainer fungeert als aanspreekpunt voor spelers/speelsters en ouder(s)/verzorger(s) voor vragen 

omtrent de ontwikkeling.  

• Elk jaar organiseert de trainer een ouderavond voor ouder(s)/verzorger(s), contactpersonen TC worden 

hier voor uitgenodigd.  

• Een extra training met een nieuw te vormen trainingsgroep is afhankelijk van de beschikbaarheid van 

trainers. 

4.1.1 WAT IS EEN *TALENT? 
Voordat we over talentontwikkeling kunnen spreken moeten we eerst helder hebben wat een talent binnen de 

visie van Set-up ‘65 is. Een talent is een speler of speelster die: 

• Een natuurlijke begaafdheid voor het volleybalspel bezit. 

• Beter is dan zijn of haar leeftijdsgenoten. 

• De potentie bezit om de top te halen. 

• De wil en het vermogen bezit om te verbeteren. 

4.1.2 VOLLEYBAL ACADEMIE  
In overleg met nieuw contactpersoon TC zal de nieuwe visie van de volleybalacademie in een latere versie 

worden toegevoegd.  

• Jeugdspelers en speelsters kunnen zich aanmelden voor deze extra training op de zondagochtend.  

• Ook van buiten de vereniging kunnen spelers en speelsters zich aanmelden voor deze training. 

• De trainers en trainsters van de volleybalacademie dienen zich te conformeren aan het technisch 

beleidsplan van de technische commissie.  

4.1.3 TALENTENWERVING BUITEN DE CLUB 

• Speelsters en spelers die worden benaderd zijn talenten *zie 5.1.1 en gebeurd altijd in samenspraak met 

de technische commissie. Tevens het meetrainen met teams gebeurd volgens de bovenstaande regels.  
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4.2  COOL MOVES VOLLEY 
Het cool moves volley systeem, bedacht door Adrie Noij, is een vereenvoudigd volleybalspel voor de 

allerjongsten. Deze vorm van volleybal met zes verschillende volleybalniveaus heeft als doel om volleybal op 

een dynamische en speelse manier onder de knie te krijgen. Vanuit volleybalnederland (Noij, 2019) wordt 

verteld, dat jeugdafdelingen successen behaalden als ze deden aan de volgende punten: 

• Het werven van leden. Als je als vereniging weet hoe je leden moet werven zul je altijd veel 

kinderen binnen halen. Het doel van Set – Up ’65 is om binnen de CMV altijd groepen van 

minstens 15 to 20 kinderen te hebben. 

• Het scheppen van een pedagogisch klimaat. Set – up ’65 zorgt ervoor dat er mensen voor de 

groepen staan die affiniteit met de doelgroep hebben.  

• Expertise. Set – up biedt cursussen aan, zodat er voldoende kennis is om de kinderen 

volleybaltechnieken (bij) te leren. 

• We zorgen bij de teamindeling dat speelsters qua niveau bij elkaar passen. 

 

4.2.1. VISIE OPLEIDING JEUGD  
De volleybalontwikkeling binnen Set-up ’65 vindt plaats volgens het Long Term Athlete Development model. 

Ook wel LTAD-model genoemd. Hierin worden verschillende fases binnen de volleybalontwikkeling 

onderscheiden.  

- Fundamentals: nadruk op fun. Ontwikkelen van fitheid en trainen van basisvaardigheden. Zoals bij de 

CMV 1 t/m 4.  

- Learning to train: nadruk op leren trainen en ontwikkelen van algemene volleybalvaardigheden. Vanaf 

CMV 5/6 t/m de B-leeftijd 

- Training to train: nadruk op functie specifieke volleybalvaardigheden. Vindt plaats in C/B/A. 

- Training to win: Nadruk op verbeteren van prestatievermogen. Vanaf de A-junioren 

 

4.3  BELEID TEAMINDELINGEN 
• De trainers en TC coördineren het proces voor de samenstelling van alle jeugdteams. 

• De TC doet voorstellen voor het aanstellen van de trainers op basis van de aangeleverde informatie voor 

de teams. 

• Selectieteams voor de openclub vallen onder de verantwoordelijkheid van de TC. 

• De indeling van de teams vindt plaats op basis van onder andere, ontwikkeling en het sociale aspect. 

Voor hoger spelende teams spelen ook factoren als ontwikkelverwachting, leervermogen en posities een 

rol. 

4.3.1 VISIE TC OP TEAMINDELINGEN 

• Teams worden ingedeeld op basis van niveau en plezier. Elk team heeft speelsters/spelers nodig die het 

niveau aankunnen, maar ook speelsters/spelers die naar dit niveau toe kunnen groeien. → Zie bijlage 2 

4.4  PROCES TEAMINDELINGEN 
• Teamindelingen worden bepaald door de technische commissie in samenwerkingen met 

trainers/trainsters. Dit proces wordt jaarlijks gestart in december en januari→ Zie bijlage 3 

4.5 NATIONALE OPEN CLUB KAMPIOENSCHAPPEN (NOJK) 
• De nationaal open club kampioenschappen is het belangrijkste jeugdtoernooi dat de Nevobo organiseert 

(Volleybal.nl, 2019). Verenigingen in Nederland nemen deel met gelegenheidsteams die zo sterk 

mogelijk worden samengesteld. Er kunnen daarom ook jeugdspeelsters meedoen die al in seniorenteams 

competitie spelen.  

 

• Binnen Set – up ’65 nemen wij elk jaar met zo veel mogelijk teams deel aan de open club 

kampioenschappen. Dit heeft in het verleden al geresulteerd in mooie overwinningen en prijzen, met als 

een van de hoogtepunten: het winnen van de Jaap van Kasteel trofee voor beste jeugdvereniging.  
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4.5.1 BELEID TC OMTRENT HET OPEN CLUB KAMPIOENSCHAP 

• In september begint de TC met aanstelling van trainers.   

• De technische commissie zal per leeftijdscategorie in overleg met trainers de beste speelsters en spelers 

selecteren. 

• In het zaalurenschema zal TC-lid ruimte maken voor openclub training, het kan zijn dat een 

teamtraining van eigen team wordt afgezegd voor een openclub training.  

• De coach  van het team zal uiteindelijk bepalen wie er tijdens de wedstrijden spelen.  

• Wanneer een lager team is uitgeschakeld kan in overleg speelsters en spelers worden benaderd om aan 

te sluiten bij het hogere team.  

• Wanneer een speelster of speler akkoord om deel te nemen aan het open club team, dient hij of zij 

tijdens alle rondes aanwezig te zijn. Zo niet, heeft de trainer de mogelijkheid om diegene niet meer te 

laten meedoen.  

• Het doel is om zo hoog mogelijk te eindigen.   
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 
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BIJLAGE 2 
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BIJLAGE 3 
 

Proces teamindelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


