JEUGDBELEIDSPLAN RoVoC 2016-2019
Waarom een jeugd beleidsplan
Binnen de volleybalvereniging RoVoC en dus ook binnen de jeugdafdeling worden elk jaar
talloze keuzes gemaakt en besluiten genomen. Deze besluiten worden zorgvuldig
genomen met als hulpmiddel dit beleidsplan voor een heldere lijn en visie over wat we
met de jeugd willen bereiken. We leggen bestaande procedures vast in dit
beleidsdocument met doelen voor de toekomst, zodat voor een ieder duidelijk is wat de
Jeugdafdeling van RoVoC wil bereiken en vasthouden.
Aangezien doelstellingen steeds kunnen veranderen, is dit beleidsplan geen vaststaand
document maar zal dit onderhevig zijn aan veranderingen. Iedere 3 jaar wordt dit plan
geëvalueerd en daar waar nodig door de Jeugdcommissie aangepast.

Doelstelling
RoVoC wil een volleybalvereniging zijn waar prestaties en een goede sfeer hand in hand
gaan. Een goede sfeer bevordert de prestaties en goede prestaties bevorderen de
sfeer.
Dit betekent ook dat elke individuele speler via training en coaching de best mogelijke
volleybalopleiding wordt geboden, maar ook dat er ruimte is voor recreatief
jeugdvolleybal. Uiteindelijk moet dit leiden tot een regelmatige doorstroom van
talentvolle jeugdspelers naar de hoogste heren- en damesteams met daarnaast aandacht
voor de gezelligheid en clubbinding, waardoor het voor alle jeugd aantrekkelijk is bij
RoVoC te volleyballen.

Organisatie
De jeugdafdeling van RoVoC wordt bestuurd door een jeugdcommissie. De
jeugdcommissie bestaat uit een voorzitter, coördinatoren voor de ABC- en CMV jeugd,
trainerscoördinatoren en een algemeen lid voor de PR, die samen verantwoordelijk zijn
voor het totale beleid ten aanzien van de jeugd.
Voorzitter jeugdcommissie Hanny de Groot
-

Heeft zitting in het hoofdbestuur
Contact met Nevobo
Contactpersoon wedstrijdsecretariaat
Contactpersoon trainerscoördinatoren ABC en CMV.
Eindverantwoordelijk trainingsschema
Contactpersoon TC/bestuur

-

Beleidsplan en plannen beschrijven.
Implementatie van beleid monitoren
Eindverantwoordelijke voor teamindeling ABC en CMV

Coördinatoren ABC jeugd Henriet Bathoorn en Astrid Bakker
-

Contactpersoon A en B en C jeugd voor ouders, spelers, trainers, coaches
signaleren of er zaken spelen in het team
overleg met trainers over talent ontwikkeling
coaches vragen aan het begin van het seizoen
coaches informeren over taken.
in overleg met jeugdcie indeling voor ABC jeugd maken
nieuwe leden indelen
ouders regelen voor scheids en tellen

Coördinatoren CMV Fonny Wekema + vacant
-

Contactpersoon CMV-jeugd voor ouders, spelers, trainers, coaches
signaleren of er zaken spelen in het team
overleg met trainers over talent ontwikkeling bij CMV niveau 5,6
coaches vragen aan het begin van het seizoen
coaches informeren over taken.
in overleg met jeugdcie indeling voor CMV-jeugd maken
nieuwe leden indelen
coordineren CMV-ochtend (2 maal per jaar)
organisatie mini van de week

Trainerscoördinator Gerrit Roorda
-

in overleg met jeugdcie trainers benaderen voor training geven
signaleren of er problemen optreden bij trainers en trainingen
jaar trainingsschema maken en implementeren
trainers begeleiden.
declaratieformulieren rondsturen aan de trainers
declaratieformulieren controleren en doorsturen naar de penningmeester.

PR, website en nieuwsbrieven Vacant
-

3 keer per jaar een nieuwsbrief samenstellen en rondsturen.
website up to date houden
voorstellen doen voor PR (krant, nieuwswebsites)

Beheer jeugdshirts Anske Broertjes

Jeugdledenbestand
Het jeugdledenbestand van RoVoC bestaat uit CMV, C-, B-, en A-jeugd.
Onze ambitie is om voor de cmv teams een continue aanwas te garanderen door middel
van pr, deelname aan sportstimulering via basisscholen en werving via leden.
Voor wat betreft werving voor nieuwe leden in de ABC leeftijd is het lastig gebleken om
een passend team te vinden. Mogelijk als de groei binnen de cmv doorzet kunnen we
meerdere teams in verschillende wedstrijdniveau ’s uitbrengen waardoor het
onderbrengen in een passend team van nieuwe aanwas van ABC jeugd makkelijker wordt.
Op het moment van schrijven (oktober 2016) beschikt RoVoC over:
-

Zes CMV jeugd teams van niveau 2 tot 5 (leeftijd tussen de 6 en 12 jaar).
Vier meisjes C-team (leeftijd tussen 12 en 14 jaar)
Eėn mix B-team (leeftijd tussen 12 en 14 jaar)
Eėn Jongens B-teams (leeftijd tussen 14 en 16 jaar)
Eėn Meisjes A-teams (leeftijd tussen 16 en 18 jaar)

Jeugdopleiding
Het opleiden van jeugd gebeurt vanuit de gedachte en de wens dat de jeugd behouden
blijft voor RoVoC om met de talentvolle spelers/speelsters aanvulling te verzorgen voor
de hoogste seniorenteams en ook om een aantal recreatieve teams binnen de vereniging
in stand te kunnen houden.
Spelplezier is daarom van zeer groot belang, ongeacht het niveau van de individuele
speler.
Het belang van de club staat voorop. Daarnaast wordt rekening gehouden met de
belangen van de jeugdspeler. Deze belangen worden gewaarborgd door bij het indelen
van teams teamgesprekken te voeren met zowel de trainer van het voorgaande seizoen
als de nieuwe trainer. In dit gesprek kunnen ambities, relevante omstandigheden, zoals
studie e.d. aan de orde komen. Tevens worden in bijzondere omstandigheden de ouders
van de jeugdspeler geïnformeerd. Een jeugdspeler blijft een jeugdspeler, ook al wordt
hij of zij voordat de leeftijd daartoe aanleiding geeft ingedeeld bij een seniorenteam.
Een jeugdspeler wordt uitsluitend ingedeeld bij een seniorenteam met instemming van
het betreffende jeugdlid en diens ouders en alleen indien dit in het belang is van de
betreffende jeugdspeler. Elke jeugdspeler moet waar mogelijk op zijn of haar niveau
kunnen trainen en spelen. De ontwikkeling van een talentvolle jeugdspeler wordt niet
door bijv. leeftijdsgrenzen geremd. Dit houdt in dat niet strikt wordt vastgehouden aan
leeftijdsgrenzen voor de overgang van junioren naar seniorenteams.

Daarnaast bekijkt RoVoC of er mogelijkheden zijn om talentvolle jeugdspelers de
mogelijkheid te bieden om in de loop van het seizoen mee te trainen met hoger spelende
teams of seniorenteams en mee te gaan met hun wedstrijden, voor zover dat de
belangen van het eigen team niet schaadt. Het meetrainen met een ander team wordt
besproken door de betrokken trainers in samenspraak met de technische commissie van
het jeugdbestuur. Het meegaan met wedstrijden van andere teams wordt tussen de
betrokken trainers onderling geregeld.
Om te komen tot een goede en consequente jeugdopleiding is het van belang om al vanaf
de CMV´s met eenduidige technieken te werken, die gedurende de gehele jeugdopleiding
vervolgd worden. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van basistechnieken. Er wordt naar
gestreefd dat de trainers van RoVoC worden ondersteund door de trainers commissie
met documentatie, oefenstof, interne clinics en stagemogelijkheden bij ervaren
trainers.
Voor alle jeugdteams wordt voor aanvang van het seizoen een teamdoel vastgesteld,
afhankelijk van de mogelijkheden van het team. Voor de CMV´s is per niveau (1 t/m 6)
beschreven welke technieken de kinderen aan het einde van het seizoen zouden moeten
beheersen.
Bij de C-jeugd wordt de aandacht vooral gericht op het aanleren van de basistechnieken.
Er wordt niet gespecialiseerd. Alle kinderen krijgen dezelfde technieken aangeboden:
iedereen moet alles leren.
Bij de B-jeugd wordt de aandacht vooral gericht op het verbeteren en uitbouwen van de
techniek en wordt een aanvang gemaakt met specialisatie in verschillende
volleybalfuncties.
Bij de A-jeugd zijn de trainingen tevens gericht op het voorbereiden op de overgang
naar seniorenteams en wordt een begin gemaakt met tactische en strategische
specialisatie.
Om de overgang van jeugd naar seniorenteams te vergemakkelijken, zou het wenselijk
zijn om binnen de seniorenteams een soort ‘’opleidingsteam’’ voor jeugd te hebben
waarbij de jeugd met ondersteuning van enkele ervaren seniorenspelers ervaring op kan
doen binnen de seniorencompetitie. Dit hebben we tot op heden nog niet kunnen
realiseren.

Trainers
Bij voorkeur maken we voor de trainingen van jeugdteams gebruik van
verenigingstrainers, te weten, (senior-) leden, die naast hun eigen trainingen/
wedstrijden, een jeugdteam trainen. Dit bevordert de onderlinge saamhorigheid binnen
de vereniging. Verenigingstrainers komen in aanmerking voor een financiële
tegemoetkoming afhankelijk van het aantal uren en verantwoordelijkheden.
Een aandachtspunt voor de komende jaren is het uitbreiden van de trainersstaf met

gediplomeerde (jeugd-) trainers. Getracht zal worden om de leden van RoVoC te
interesseren voor een (jeugd-) trainersopleiding.

Trainingen
De jeugdcommissie en het bestuur stelt al haar jeugdtrainers in de gelegenheid hun
training op een verantwoorde manier te kunnen uitvoeren. Hiervoor zal zaalruimte en het
benodigde materiaal ter beschikking worden gesteld. Alle trainers op hun beurt dragen
zorg voor gevarieerde, didactisch verantwoorde trainingen. Indien een trainer een keer
geen training kan geven, zoekt hij/zij zelf een vervanger. De trainers commissie ziet toe
op een correcte uitvoering van de trainingen en de daarbij behorende technische zaken.
De CMV spelers trainen vanaf niveau 4 twee keer in de week, de jongere CMV’s trainen
een keer per week. De ABC jeugd traint twee keer in de week.
De trainingen van RoVoC in het nieuwe seizoen beginnen in de week na de school
zomervakantie en eindigen in de laatste week van de maand mei. Per jaar kijken we of er
selectietrainingen gaan worden gehouden. In april wordt nagegaan met welke groep
spelers we aan een hoofdklassetoernooi mee kunnen doen. Deze groep bereidt zich in
enkele trainingen voor op het hoofdklasse toernooi.

Teamindelingen
Aan het eind van het seizoen maakt de jeugdcommissie de teamindeling op basis van de
input van de trainers en coaches. Ook zal er gevraagd worden naar de wensen van de
jeugdspeler middels een enquête. Het mag duidelijk zijn dat we niet in staat zijn om aan
alle wensen tegemoet te komen, maar dat we de verschillende belangen zorgvuldig tegen
elkaar afwegen om tot een gedegen en verantwoorde teamindeling te komen.

Wedstrijden
Er zal voor het begeleiden en/of coachen van de wedstrijden een beroep gedaan worden
op de ouders. Zonder begeleider/coach is competitiespelen niet mogelijk. Ook worden
ouders per toerbuurt ingedeeld in het rijschema dat door de coach wordt opgesteld. De
jeugdcommissie zorgt er voor dat de ouders voldoende worden geïnformeerd over de
gang van zaken bij de wedstrijden.

Rayontrainingen / Volleybalschool
Talentvolle jeugdvolleyballers die de wil en ambitie hebben om zich verder te
ontwikkelen worden in overleg met de ouders doorverwezen naar de selectiedagen van
de rayontrainingen en/of volleybalschool (RTC). Kosten die voortkomen uit het
deelnemen aan deze selectietrainingen komen voor rekening van (de ouders van) de
jeugdspelers.

Overige zaken
Vrijwilligerswerk
Zoals bij elke vereniging kan ook RoVoC alleen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers
die de talloze taken uitvoeren. Om de binding met de vereniging te bevorderen zullen
vooral oudere jeugdleden actief aangespoord worden om vrijwilligerstaken te
verrichten. Ouders zullen actief benaderd worden met de vraag om bepaalde taken op
zich te nemen en het voornemen bestaat om bij toekomstige nieuwe (jeugd-) leden de
ouders onmiddellijk te wijzen op de vele vrijwilligerstaken. Op deze manier kunnen we de
vrijwilligerstaken over meer mensen verdelen, zodat de belasting van mensen minder
wordt terwijl nieuwe leden of ouders meer betrokken worden bij de vereniging.

Kleding
De shirts voor de jeugdteams worden beschikbaar gesteld door de vereniging. Overige
kledingstukken en benodigde materialen komen voor rekening van het betreffende
jeugdlid. Het wassen van de shirts gebeurt gezamenlijk per team en wordt binnen het
team onderling geregeld. Elk lid draagt zelf zorg voor zijn of haar zwarte sportbroek.

Overige activiteiten
Om inhoud te geven aan de wens om RoVoC een gezellige vereniging te laten zijn voor
alle jeugdleden en te werken aan clubbinding, worden er gedurende het volleybalseizoen
meerdere activiteiten georganiseerd. Ook andere activiteiten dan volleybal. Deze
activiteiten worden in samenspraak met de activiteitencommissie ingevuld.

Het lidmaatschap
Het aanmelden als jeugdlid is het gehele jaar mogelijk, voor zover er geen ledenstop is
voor een bepaalde leeftijdsgroep. In verband met het belang om een competitieteam
samen te kunnen stellen en in stand te kunnen houden, dient een eventuele opzegging
plaats te vinden voor 1 juli van het lopende seizoen.
Het jeugdbestuur heeft de inspanningsverplichting om voor 1 juli een zo definitief
mogelijke jeugdindeling voor het komende seizoen op te stellen.

