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VOORWOORD 
 
Voor je ligt het beleidsplan van volleybalvereniging CSV uit Zwolle. Dit 
beleidsplan is opgesteld als opvolging op het beleidsplan 2010-2014. Het 
beleidsplan geeft invulling aan de gewenste ontwikkelingen, trends en de eigen 
identiteit van de vereniging CSV. 
Tegen de landelijke trend in is CSV de afgelopen jarenlang flink gegroeid in alle 
richtingen: meer teams, meer niveau, meer betrokkenheid en meer gezelligheid. 
Het beleidsplan en de uitvoering van het beleidsplan moet ervoor zorgen dat CSV 
op het gewenste niveau blijft. Dat is de uitdaging waarvoor het bestuur staat. We 
nemen de uitdaging graag aan! 
 
Het bestuur 
 
Matté Brijder 
Maria Stortelder 
Linda Schulting 
Albert Veenstra 
Monique Staps 
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1. MISSIE EN VISIE CSV 

 
In dit hoofdstuk worden de missie, visie, kernwaarden en kerndoelstellingen van 
volleybalvereniging CSV Zwolle uiteengezet.  
 

1.1 Missie 
CSV wil als vereniging de volleybalsport als breedtesport mogelijk maken voor 
volwassenen uit Zwolle en omstreken. Dit doen we door volleybal aan te bieden 
met aandacht voor zowel hoog als laag, zodat een ieder op zijn/haar eigen 
niveau de volleybalsport kan beoefenen 
  

1.2 Visie 
CSV is één van de vier volleybalverenigingen in Zwolle. CSV streeft ernaar 
volleybal voor haar leden interessant te houden door de kern van het 
verenigingsleven bij het volleybalspel te houden, zonder het sociale aspect uit 
het oog te verliezen. Dit doen we door verenigingstaken op een goede manier te 
verdelen en een positieve uitstraling te geven aan de volleybalsport waarbij 
zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen en leden zich verbonden voelen. 
 
Hierbij zijn onze directe kernwaarden: 
 
Gezamenlijkheid: CSV bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Samenwerking, 
onderlinge verbondenheid en je geroepen voelen je in te zetten voor de 
vereniging zijn daarom belangrijke waarden om onze vereniging te laten 
voortbestaan. 
 
Betaalbaarheid: CSV streeft er naar de prijs-/kwaliteitsverhouding van het 
lidmaatschap en de activiteiten die de vereniging organiseert betaalbaar te 
houden. Dit doen we door middel van goed financieel beleid en sponsoring. 
 
Openheid: CSV is een transparante volleybalvereniging waarbij het beleid voor 
iedereen inzichtelijk is. Ieder lid kan en mag zijn/haar constructieve mening 
geven op het verenigings- en technisch beleid. Dit kan via het algemene bestuur, 
tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering (ALV), maar ook via één van de 
bestaande commissies. CSV streeft er naar toegankelijk te zijn voor volwassenen 
uit Zwolle. 
 

1.3 Kerndoelstellingen 
 

 behouden goede infrastructuur; 
 een gezond financieel beleid voeren; 
 een sterke onderlinge cohesie creëren; 
 gemotiveerde vrijwilligers werven en behouden; 
 volleybal aanbieden als breedtesport aan volwassenen; 
 een actief sponsorbeleid voeren; 
 Behoud van het ledenaantal; 
 Externe relaties betrekken en onderhouden; 
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2. ANALYSES 
 

2.1 Ledenanalyse 
In de afgelopen vijf jaar is het ledenaantal van CSV van 117 naar 151 leden 
gegroeid. Daar zijn wij trots op, gezien de dalende trend van het totaal aantal 
leden van de Nevobo. Met name de groei van de laatste twee jaar is opvallend.  
Bij het overzicht dient opgemerkt te worden dat het ledenaantal tussen het begin 
en het eind van het seizoen tussentijds hoger ligt. Dit heeft te maken met aan- 
en afmeldingen in het seizoen. Voor komend seizoen zal het ledenaantal nog iets 
stijgen is de verwachting. Onderstaande figuur laat de ledenaantallen zien de 
afgelopen vier seizoenen: 
 
 

 
 
De verdeling tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke leden is de laatste vier 
jaar enigszins veranderd. Was dat in 2010 nagenoeg in evenwicht, nu is het 
aantal vrouwelijke leden in de meerderheid. Die groei is met name terug te 
vinden bij de vrouwen tot 30 jaar. Van het totaal aantal leden is bijna de helft 
jonger dan 30 jaar. In bijlage 1 is een tabel opgenomen met de exacte aantallen.  
 
De leden van CSV komen uit bijna alle wijken van Zwolle zoals onderstaand 
figuur laat zien. Opmerkelijk is dat er geen leden uit Westenholte lid zijn van CSV 
en uit Berkum slecht een lid. Dit heeft mogelijk te maken met de 
volleybalverenigingen die in die wijken hun sportaccommodatie hebben.  
Gezien het grote aantal bewoners van Zwolle-zuid is het aantal van 11 relatief 
laag, hetgeen waarschijnlijk dezelfde reden heeft als hierboven aangegeven voor 
Berkum en Westenholte.  
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2.2 Relatieanalyse 
In onderstaand figuur is te zien met welke externe partijen CSV een relatie heeft. 
De bollen die groen zijn, geven aan dat de relatie al bestaat. Deze willen we 
graag behouden en waar mogelijk verbeteren. De rode bollen geven aan dat het 
partijen zijn waar we nog geen relatie mee hebben, maar waar we mogelijk wel 
meer mee kunnen samenwerken. De komende vier jaar wil CSV er aan werken 
deze relaties waar mogelijk te versterken. Te denken valt aan kennisdeling met 
andere clubs of het gezamenlijk opleiden van trainers of scheidsrechters. 
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2.3 SWOT analyse  

Strengths / Sterkten 
De interne sterke punten van onze vereniging zijn (in willekeurige volgorde): 
 
1. Financieel gezond 
2. Diverse niveaus – van hoog tot laag 
3. Geen jeugd 
4. Thuisdagen competitie door de weeks 
5. Geen verplichte taken voor leden 
6. Trainen + spelen op 1 locatie 
7. Gezond ledenaantal 
8. Voldoende trainers 

Weaknesses / Zwakten 
De interne zwakke punten van onze organisatie zijn (in willekeurige volgorde): 
 
1. Sociale cohesie tussen teams 
2. Aantal gekwalificeerde & gemotiveerde scheidsrechters 
3. Aantal sponsoren 
4. Kantine mogelijkheden 
5. De doorstroming 
6. Kennisdeling trainers/coaches/scheidsrechters 
7. Geen wervingsbeleid  
8. Aantal gediplomeerde trainers 

Opportunities / Kansen 
De externe kansen voor onze organisatie zijn (in willekeurige volgorde): 
: 
1. Zwolle groeistad – groei CSV 
2. Inzet sociale media 
3. Plein 15 verbeteren 
4. Samenwerking andere clubs 
5. Meer sponsoren aantrekken 
6. Beachvolleybal in opkomst 
7. Nevobo trainingen voor trainers 

Threats / Bedreigingen 
De externe bedreigingen voor onze organisatie zijn (in willekeurige volgorde): 
 
1. Landelijke trend afname enthousiasme voor de volleybalsport 
2. Matige naamsbekendheid CSV 
3. Afhankelijkheid Deltion 
4. Afnemend enthousiasme voor vrijwilligerswerk 
 
De ambities die in hoofdstuk 3 worden besproken, volgen uit bovenstaande 
sterkte-zwakte analyse. 
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3. Ambities 2015-2019 
 
De algemene doelstelling van volleybalvereniging CSV is: volleybalsport als 
breedtesport aanbieden. Onderstaande ambities moeten in dit kader gelezen 
worden. Allereerst wordt ingegaan op de afgelopen beleidscyclus: 2010-2014.  
 

3.1 Een korte terugblik 
Volleybalvereniging C.S.V. is opgericht in 1968 en bestaat al ruim 40 jaar. De 
vereniging is de afgelopen vier jaar gegroeid. Van 117 leden in 2010, naar 151 
In 2014. De ambitie voor groei uit het beleidsplan 2010-2014 is daarmee 
geslaagd. Ook de ambitie om andere accommodatie te zoeken is gelukt. 
Daarmee is een verjonging gepaard gegaan. Sinds 2012 worden trainingen en 
wedstrijden georganiseerd in het Deltion sportcomplex.  
 

3.2 Middelen als voorwaarde voor succes 
 

3.2.1 Zaalhuur 
De zalen worden gehuurd van het Deltion College. Het is gewenst dat alle teams 
training hebben in het Deltion College. De zalen moeten schoon zijn, veilig in 
gebruik en flexibel te huren zijn. Dit laatste wordt aangeboden door het Deltion 
College, want de hal is in zijn geheel of helft te huren. Ook een gymzaal bijhuren 
kan op basis van beschikbaarheid. Voor de maandag, woensdag en vrijdag heeft 
CSV 1e keus. Dat wil zeggen: CSV wordt als eerste benaderd voor de wensen 
voor volgend seizoen. Goed contact met het Deltion bevordert de flexibiliteit. 
 
3.2.2 Ballen 
De ballen moeten van goede kwaliteit zijn (wedstrijdkwaliteit). Gedurende de 
looptijd van dit beleidsplan zullen alle wedstrijdballen en trainingsballen van 
wedstrijdkwaliteit zijn. Met trainers en aanvoerders worden afspraken gemaakt 
over een goed beheer van de ballen. 
 
3.2.3 Netten 
De netten moeten van goede kwaliteit zijn. CSV beschikt over vier 
wedstrijdnetten, voor elk veld 1. Voor de trainingen mag ook gebruik worden 
gemaakt van de netten van het Deltion College. Deze hebben nog houten 
zijlatten en mogen niet worden ingezet voor wedstrijden. 
 
3.2.4 Kleding 
Met ingang van het seizoen 2014-2015 is er nieuwe wedstrijdkleding beschikbaar 
voor de duur van vier jaar. De kleding omvat een shirt en een broek voor zowel 
dames als heren. De shirts wordt d.m.v. een leaseconstructie ter beschikking 
gesteld aan de leden, de broekjes worden gekocht. De kleding bevordert de 
uniformiteit, het teamgevoel en het clubgevoel en daarmee de cohesie binnen de 
vereniging. 
 
3.2.5 Kantine 
De kantine is een opleidingsplek voor studenten aan het Deltion College. Dit kan 
consequenties hebben voor de dagelijkse gang van zaken, omdat het niet op 
professioneel niveau is. Door een goede samenwerking en communicatie met de 
beheerders is dit acceptabel, maar is er ook ruimte voor verbetering. Dit wordt 
d.m.v. regelmatige gesprekken gedeeld met de beheerders. 
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3.2.6 Competente trainers 
CSV stelt zich tot doel voor elk team een trainer/coach te vinden. Dit proberen 
we zoveel mogelijk binnen de eigen club te organiseren. Van belang daarbij is 
dat de trainers in staat zijn om zowel het sportieve als het sociale element van 
trainingen te waarborgen. We vinden het belangrijk dat we zoveel mogelijk 
competente trainers tot onze beschikking hebben. Voor alle trainers is er de 
mogelijkheid om de cursus tot trainer/coach van de Nevobo te gaan volgen. Dit 
wordt in principe door de club betaald. In ruil hiervoor vragen we een 
commitment van 3 jaar aan de club.  
Voor de trainers die niet in staat zijn de officiële cursus te volgen past CSV het 
train de trainers principe toe: ervaren trainers begeleiden de meer onervaren 
trainers. 
 
3.2.7 Gemotiveerde scheidsrechters 
Het wedstrijdcommissariaat is de commissie binnen CSV die alle zaken rondom 
de scheidsrechters regelt. Zij organiseren de werving, plannen scheidsrechters in 
en zorgen voor scholing voor scheidsrechters.  
 
De Nevobo eist van elke vereniging dat er scheidsrechters worden geleverd. Dit 
is ieder jaar een grote uitdaging voor CSV, daar wij leden niet willen verplichten 
actief te worden en leden minder enthousiast zijn over het scheidsen. Het 
bestuur ziet het punt ‘gemotiveerde scheidsrechters’ als een belangrijk 
ontwikkelpunt voor CSV. Wij willen de komende jaren kijken hoe we 
scheidsrechters op een ludieke wijze kunnen compenseren voor het 
scheidsrechterschap.  
 

3.3 Gezond financieel beleid 
Om de leden van CSV inzage te geven in de financiën van de vereniging wordt 
door het bestuur aan het begin van het seizoen, tijdens de algemene 
ledenvergadering, de begroting gepresenteerd. Na afsluiting van het seizoen 
wordt door de penningmeester verantwoording afgelegd aan de kascommissie en 
wordt de jaarafrekening in de algemene ledenvergadering besproken. Op deze 
wijze probeert het bestuur de leden inzicht te geven in haar financieel beleid.  
 
3.3.1 Uitgaven 
Door het stijgend aantal leden is de begroting met bijna 40% gestegen de 
afgelopen vier jaar. De hoogste posten voor de uitgaven zijn de kosten voor de 
zaalhuur, trainers en de afdracht aan de Nevobo voor inschrijfgelden van de 
competitie en contributie.  Samen komt dat neer op ruim 90% van de totale 
kosten. Voor wat betreft de kosten voor zaalhuur en Nevobo kunnen we stellen 
dat de vereniging hierop weinig tot geen invloed op heeft. Met betrekking tot de 
kosten van trainersvergoedingen werken we met een vergoedingen systeem 
waarbij gekeken wordt naar opleiding/ervaring van de trainer en het niveau van 
het te trainen team. De laatste jaren heeft het bestuur gemerkt dat dit systeem 
niet altijd meer passend is in de huidige tijd met wisselende wensen van zowel 
spelers als trainers. Het zal de komende jaren dan ook, met name voor trainers 
van de hoger spelende teams, in de richting gaan van meer individuele afspraken 
met trainers. Daarbij wil CSV zich wel zoveel mogelijk houden aan een maximale 
vergoeding voor vrijwilligers zoals die wettelijk in Nederland gehanteerd wordt.  
(momenteel maximaal €1500,- per jaar, gedurende 10 maand) 
 



Beleidsplan Volleybalvereniging CSV Zwolle 2015-2019 

	 10

De voorgaande jaren heeft CSV een financiële buffer opgebouwd zodat 
tegenvallers opgevangen kunnen worden of dat er iets extra’s gedaan kan 
worden. Een deel van de reserve zal de komende seizoenen besteed worden aan 
materialen voor zover dat niet uit de jaarlijkse begroting bekostigd kan worden.   
Daarnaast sparen we voor het 50-jarige bestaan van CSV in 2018. Mits het 
ledenaantal  op het huidige niveau blijft of daar niet al te veel van afwijkt  zal 
CSV bij verantwoord beheer een financieel gezonde vereniging kunnen blijven. 
 
3.3.2 Inkomsten 
Binnen CSV draagt de sponsorcommissie bij aan inkomsten voor de vereniging. 
De afgelopen jaren bleken de sponsorgelden lager uit te vallen, mede 
veroorzaakt door de economische crisis. Voor de komende drie seizoenen zijn er 
nieuwe (kleding)sponsoren aangetrokken, wat zeer positief is voor de vereniging. 
 
Naast de sponsorgelden is de belangrijkste inkomstenpost de contributie die de 
leden betalen. De afgelopen jaren is er meer differentiatie aangebracht in de 
contributiebedragen voor de leden.  Afhankelijk van het niveau waarop een lid 
speelt is de contributie hoger dan wel lager. Dit om meer evenwicht te brengen 
in de verdeling van de werkelijke kosten en de contributie voor de verschillende 
teams.  
 
CSV streeft ernaar om de contributie op een betaalbaar en acceptabel  niveau te 
houden, zeker voor (jonge) studerende leden geen onbelangrijke afweging. 
Daarbij zullen we onder andere kijken naar andere (vergelijkbare) verenigingen. 
Het bestuur zal elk jaar opnieuw overwegen of er een contributie aanpassing 
nodig is op basis van de kosten.  Zij zal indien nodig hiertoe een voorstel doen in 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

 
3.4 Sterke cohesie 

CSV streeft naar een sterke cohesie binnen de vereniging. Hieronder verstaan wij 
dat leden elkaar kennen waardoor zij zich verbonden voelen. De cohesie binnen 
de vereniging kan bovendien  versterkt worden door kennis, activiteiten en 
communicatie. Door kennis te nemen van de vereniging word je als lid vanzelf 
meer betrokken. Voor de communicatie wordt de nieuwsbrief, de website en 
facebook gebruikt. Door leden actief te stimuleren tot activiteit en ze ook actief 
te houden voelen ze meer betrokkenheid en krijgen ze het gevoel dat ze 
gewaardeerd worden. Dat versterkt de cohesie met de vereniging en tussen 
leden onderling. Voor het versterken van de communicatie is een 
communicatiecommissie benoemd die de website en facebook op regelmatige 
basis bijhouden.  
 
Activiteiten dragen bij aan de cohesie doordat de leden kennis nemen van de 
vereniging en andere leden. Voor het organiseren van activiteiten is een 
activiteitencommissie benoemd. Het bestuur heeft besloten deze commissie een 
groter budget te geven de komende jaren, aangezien zij een belangrijke 
commissie voor de onderlinge verbondenheid is.  
  
De kantine is de plek waar leden na een training en wedstrijd gezellig met elkaar 
kunnen napraten. Dit versterkt in hoge mate de cohesie. De kantine dient 
daarom uit te nodigen om nog wat na te zitten. De kantine kan meer worden 
aangekleed, zodat duidelijk is dat het een sportkantine is. Daarnaast is het 
gewenst dat CSV een prominentere uitstraling in de kantine krijgt. 
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3.5 Gemotiveerde vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn van groot belang voor CSV. Het werven van betrokken en 
gemotiveerde vrijwilligers is daarom essentieel. Dit is elk jaar een opgave. In 
bijlage 2 valt te lezen welke leidraad CSV zal hanteren voor de werving van 
vrijwilligers de komende vier jaar.   
 
Naast werving is behoud van bestaande vrijwilligers van belang. Waardering 
speelt hierin een belangrijke rol. CSV organiseert in dit kader jaarlijks een 
evenement voor al haar vrijwilligers.  
 
Naast waardering is het belangrijk dat het bestuur luistert naar vrijwilligers. 
Waar lopen commissies/scheidsrechters tegenaan? Hebben ze leuke 
ideeën/suggesties? Op dit moment is elk bestuurslid contactpersoon voor een 
specifieke commissie. Commissieleden weten op deze manier altijd wie ze 
kunnen benaderen. Daarbij kan er aan het begin van het seizoen een commissie- 
vergadering worden georganiseerd waarbij de commissies hun planning, wensen 
etc. bespreekbaar kunnen maken. Aan het einde van het seizoen wordt een 
evaluatie ingepland.  
 
Welke vrijwilligerstaken dienen er binnen CSV vervuld te worden?  

‐ Scheidsrechters 
‐ Trainers & coaches 
‐ Commissieleden 
‐ Bestuur 

 
Taak Geworven door: 
Scheidsrechters Wedstrijdcommissie 
Trainers & coaches Bestuur + teams 
Commissieleden Bestuur + commissies 
Bestuur Bestuur 

 
Met uitzondering van trainers worden alle taken geheel op vrijwillige basis 
ingevuld, de trainers ontvangen voor hun inzet een vergoeding op basis van een 
ontwikkelde trainersmatrix. 
 
Op dit moment geven nieuwe leden op het aanmeldformulier aan welke functie 
zij willen vervullen bij CSV. Ook worden mensen tijdens de ALV, in de 
wandelgangen of via Social Mediakanalen benaderd.  
 

3.6  Helder technisch beleid  
In 2014 heeft de technische commissie een beleidsplan geschreven om het TC 
beleid voor iedereen transparant te maken. 1 Dit beleidsplan zal bijdragen aan 
helderheid over de keuzes van de TC. Het TC beleidsplan is een onderdeel van 
het beleidsplan van de vereniging.  Het volgende is op hoofdlijnen geformuleerd:  
 
De visie van de TC is: Alle sporttechnische mogelijkheden beschikbaar hebben 
waardoor de leden in de competitie, ieder op zijn/haar eigen prestatieniveau, in 
staat zijn om op plezierige en competitieve wijze volleybal te kunnen spelen. 
 
																																																								
1 Technische commissie wordt in de rest van deze paragraaf aangeduid met de afkorting TC. 
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Deze visie wordt in een aantal doelstellingen verder uitgewerkt. De primaire 
doelstellingen zijn: 

1. De TC heeft als uitgangspositie dat spelers/speelsters verschillende 
prestatieniveaus en behoeften hebben. 

2. Het TC beleid richt zich op het behouden van “speelplezier” voor alle leden 
van de vereniging. 

3. Deze uitgangspositie dient herkenbaar en toetsbaar te zijn door 
spelers/speelsters in te delen in een team waar hun behoeften en 
mogelijkheden het best tot hun recht komen. Voor de één zal dat een 
meer prestatiegericht team zijn en voor de ander een team waarbij 
spelbehoefte voorop staat. Ook op recreatief niveau is er mogelijkheid om 
te spelen. 

 
Het technische beleidsplan splitst zich uiteen in drie onderdelen te weten 
teamindelingen, trainers/coaches/trainingen en facilitaire middelen. Vooral de 
teamindeling is elk jaar een uitdagende taak en de TC probeert zoveel mogelijk 
in ieders wensen te voorzien. Helaas is dat echter niet altijd volledig mogelijk. 
Daarom heeft de TC in haar beleidsplan onder het kopje “Teamindelingen”  een 
aantal regels opgesteld om zo inzichtelijk te maken welke maatstaven er 
gehanteerd worden. Als hoofdregel wordt gehanteerd dat clubbelang boven 
teambelang gaat en teambelang boven individueel belang.  
 
Het gehele TC beleidsplan is te vinden op de website van CSV Zwolle. 
 

3.7  Verbonden sponsors  
Het blijft lastig om in de huidige economische situatie sponsors te vinden. Er 
moet daarom worden gewerkt aan positief onderscheidend vermogen van de 
vereniging. De kernwaarden van de vereniging en haar leden bepalen voor welke 
sponsors wij aantrekkelijk zijn. Door middel van een sponsorplan wordt richting 
gegeven aan het vinden van sponsors.  Onderdeel van het sponsorplan zijn 
sponsorpakketten.  
 
Het hebben van sponsors betekent voor de vereniging een bepaalde 
betrokkenheid bij de maatschappij. Sponsors reflecteren de contacten die er 
leven tussen vereniging en de samenleving en waarbij je als vereniging een 
bepaalde waarde vertegenwoordigd. Gezien de grote mate van afhankelijkheid 
van de economische situatie, wil CSV geen doelstelling hangen aan het 
percentage sponsors. Wel wil CSV het sponsorproces om nieuwe sponsors te 
vinden faciliteren en de sponsors veel betrekken bij de vereniging. Door te 
professionaliseren en te streven naar meer naamsbekendheid, zal het 
gemakkelijk worden sponsors aan te trekken. 
 
Sponsors behouden is belangrijk voor de toekomst, want dan kan er worden 
gebouwd aan een bestendige relatie tussen sponsor en vereniging waarbij de 
sponsor deel gaat uitmaken van identiteit van de vereniging. Daartegenover 
staat dat de betrokkenheid van een sponsor met de vereniging afhankelijk is van 
meerdere factoren en ondanks een bestendige relatie het toch kan voorkomen 
dat het contract niet wordt voortgezet. 
 
Nieuwe sponsors moeten zich kunnen vinden in de identiteit van de vereniging 
en er waarde in zien om zich te verbinden aan de vereniging. Het sponsorplan 
geeft hiervoor handvatten. 
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Sponsors krijgen gelegenheid voor promotie op de sponsoravond aan het begin 
van het seizoen waarbij alle sponsors worden gepresenteerd aan de vereniging. 
Op alle wedstrijdavonden zullen de reclame-uitingen worden getoond. Daarnaast 
zullen sponsors worden betrokken bij de vereniging via de 
communicatiekanalen.  
 

3.8 Gezond ledenaantal 
Op dit moment heeft CSV een gezond ledenaantal om zaken efficiënt en effectief 
te kunnen organiseren. CSV streeft naar behoud van dit ledenaantal. Wanneer 
CSV organisch groeit, behoort dit tot de mogelijkheden. Aangezien Zwolle een 
groeistad is en CSV unieke elementen (als geen jeugd) kent, is de kans groot dat 
CSV nog verder zal groeien. Echter, wij zetten niet in op grote wervingsacties, 
met als doel een grotere vereniging, Wel wil CSV kijken of we meer kunnen doen 
met sociale media om onze vereniging nog beter in beeld te krijgen. Bij 
wervingsacties van nieuwe leden de komende jaren zullen we proberen de ma-
/vrouwverhouding in de gaten gehouden worden. Idealiter is de man-vrouw 
verdeling ongeveer gelijk.  
 
 
4 ORGANISATIE 
 
CSV bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Om de vereniging 
inzichtelijk te maken is er een organogram opgesteld. Hieruit is duidelijk te 
herleiden welke commissies er zijn en hoe deze commissies binnen de 
beleidskaders autonoom kunnen functioneren, ondersteund door iemand uit het 
bestuur.  
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Tot slot 
 
Wij hopen dat dit beleidsplan inzicht geeft over de lijn die het bestuur van CSV 
Zwolle de komende vier jaar wil volgen. Wanneer hier vragen over zijn kan 
contact worden opgenomen met ons via bestuur@csvzwolle.nl 
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Bijlage 1 Leeftijdsopbouw en verhouding 
 
 
LEEFTIJDS OPBOUW EN VERHOUDING MAN/VROUW   

2010       
leeftijd 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 totaal 
vrouw 23 23     4    7  57 
man 15 20     3   15  53 
totaal 38 43     7   21   110 

2014       
vrouw 52 21     6     3    2 84 
man 21 22   12     6    6 67 
totaal 73 43   18     9    8 151 

 
 
 
Bijlage 2 Aanpak werving 
 
> Persoonlijke benadering 
Een persoonlijke benadering is erg belangrijk. Vaak werkt het beter als iemand 
persoonlijk wordt aangesproken dan wanneer hij een passief e-mailtje ontvangt. 
Een enthousiaste scheidsrechter die een potentiële scheidsrechter benadert 
werkt  aanstekelijk en drempelverlagend. 
 
> Profiel 
Het is goed om per vrijwilligerstaak in kaart te brengen wat de werkzaamheden 
zijn, hoeveel uur iemand er per maand aan kwijt is en hoe vaak er bijvoorbeeld 
vergaderingen of andere verplichtingen zijn. Zo krijgt een lid een concreter beeld 
wat een bepaalde taak precies inhoudt.   
 
> Zichtbaarheid 
Het is belangrijk dat commissies zichtbaar zijn. Waar zijn ze mee bezig? Wat 
speelt er? Dit kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd op de website en 
Facebook. Zo gaan commissies meer leven en worden andere leden 
geënthousiasmeerd.  
 
> Beloning 
Afgezien van trainers zijn alle overige taken op geheel vrijwillige basis. Toch zou 
je vrijwilligers kunnen belonen door ze speciale voordelen te bieden. Zo konden 
scheidsrechters voorheen gratis naar de wedstrijden van Landstede. Dit soort 
acties maakt het aantrekkelijk om bijvoorbeeld toch te gaan fluiten. Het bestuur 
zal onderzoeken of dergelijke mogelijkheden weer kunnen worden ingevoerd.  
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Bijlage 3 TC Beleid 
 
Visie Technische Commissie 
 

De visie van de Technische Commissie luidt: 
Alle sporttechnische mogelijkheden beschikbaar hebben waardoor de leden in de 
competitie, ieder op zijn/haar eigen prestatieniveau, in staat zijn om op 
plezierige en competitieve wijze volleybal te kunnen spelen. 
 

Deze visie vertaalt zich in de volgende doelstellingen: 
1. Het technisch beleidsplan TC vormt een onderdeel van het CSV 

verenigingsbeleid. Het verenigingsbeleid is opgesteld door het bestuur en 
geaccordeerd door de leden op de algemene ledenvergadering (ALV). 

2. Een adequate TC organisatie dient de uitvoer van het technisch 
beleidsplan TC te waarborgen. 

3. Het technisch beleidsplan TC dient jaarlijks afgestemd te worden met de 
actualiteit van de vereniging met betrekking tot onder meer de 
prestatieniveaus van de teams, ontwikkelingen in het ledenaantal en de 
algemene verenigingsdoelstellingen. 

4. De TC heeft als uitgangspositie dat spelers/speelsters verschillende 
prestatieniveaus en behoeften hebben. 

5. Het TC beleid richt zich op het behouden van “speelplezier” voor alle leden 
van de vereniging. 

6. Deze uitgangspositie dient herkenbaar en toetsbaar te zijn door 
spelers/speelsters in te delen in een team waar hun behoeften en 
mogelijkheden het best tot hun recht komen. Voor de één zal dat een 
meer prestatiegericht team zijn en voor de ander een team waarbij 
spelbehoefte voorop staat. Ook op recreatief niveau is er mogelijkheid om 
te spelen. 

7. Voor de competitie- en recreatieve teams worden trainingsmogelijkheden 
beschikbaar gesteld in overeenstemming met het prestatieniveau. 

8. Alle teams beschikken over een door de TC als vakbekwaam aangemerkte 
trainer. Minimaal de 1ste teams (heren/dames) beschikken over een 
gecertificeerde trainer voor het gespeelde niveau. 

9. De 1ste teams (heren/dames) trainen tweemaal per week (2x 1,5 uur). 
Waar mogelijk krijgen ook andere teams de mogelijkheid om tweemaal 
per week te trainen (2x 1,5 uur). Afhankelijk van de algemene 
verenigingsdoelstellingen en beschikbare zaalruimte. 

10.De TC heeft de ambitie om een coördinerende rol te vervullen zodat alle 
trainers van CSV worden begeleid, zij een trainersclinic krijgen 
aangeboden, overleg hebben in een trainersbijeenkomst en actief 
benaderd worden om een trainersopleiding te gaan volgen. 

11.De TC evalueert tijdens en na de competitie met alle trainers/coaches. 
Indien geen coach dan met aanvoerder van het team. 

12.De TC houdt een inventarisatie bij de leden in de 2de helft van de 
competitie. 

13.De ambitie is dat de eerste teams van CSV regiodivisie spelen. En de 
daaropvolgende teams aansluiten qua niveau bij de eerste teams. 
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Organisatie TC 
 

Algemeen 
De leden van de Technische Commissie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
het opstellen en tot uitvoering brengen van het TC beleid zoals opgenomen in 
het technisch beleidsplan. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van 
CSV. Door regelmatig te vergaderen worden eventuele knelpunten besproken en 
waar mogelijk opgelost en vinden eventueel bijsturingen plaats binnen het kader 
van het technisch beleidsplan. 
 
In november van het competitiejaar vindt overleg plaats met de trainers/coaches 
om de voortgang te evalueren en in maart vind een eindevaluatie plaats. Mede 
wordt gesproken over het continueren van hun taak/contract. In februari vind 
onder de leden een inventarisatie plaats. Aan het eind van het seizoen worden 
op basis van (eventuele selectie-) trainingen in overleg met de trainers/coaches 
de voorlopige teamindelingen voor het komende seizoen opgesteld en bekend 
gemaakt. De leden krijgen in mei van het competitiejaar de gelegenheid om te 
reageren op deze voorlopige indeling middels een open avond. Er wordt in mei 
gestart met trainen in de nieuwe samenstelling. In het begin van de nieuwe 
competitie zullen de definitieve teamindelingen vastgesteld worden. 
 
Jaarlijks wordt geëvalueerd in hoeverre het jaarlijkse plan wordt waargemaakt. 
Hierbij wordt gekeken naar: 

1. De invulling van de verschillende teams. 
2. De invulling van trainers. 
3. De behaalde resultaten. 
4. Mutaties van trainers / spelers. 
5. De faciliteiten (trainingsuren, zalen). 

 
Functies binnen de TC 
Voorzitter 

 Afstemming met de vertegenwoordiger vanuit het CSV bestuur. 
 Algemene coördinatie. 
 Voorzitten TC vergaderingen. 
 Uitvoering (doen) geven aan TC beleid. 

 
Secretaris 

 Notuleren tijdens TC vergaderingen. 
 Opstellen agenda volgende vergadering. 
 Bewaken actiepuntenlijst. 

 
Coördinatoren heren/dames/recreanten 

 1ste aanspreekpunt voor (potentieel) nieuwe leden. 
 Verantwoordelijk voor het coördineren van het plaatsen van de spelers. 
 Concept team indelingen opstellen. 
 Concept trainingsschema opstellen. 
 Communicatie met aanvoerders, trainers/coaches. 
 Coördinatie bijeenkomsten trainers. 
 Het op de hoogte zijn van de teams binnen het aandachtsgebied van de 

coördinator bv. door het bezoeken van wedstrijden en trainingen van de 
teams. 
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Technisch beleidsplan 
Bij het opstellen en uitwerken van het technisch beleidsplan wordt gebruikt 
gemaakt van een draaiboek (zie bijlage A). Dit draaiboek bevat een aantal 
activiteiten en taken van de TC welke ieder seizoen herhaald dienen te worden. 
 
Het technisch beleidsplan omhelst de volgende hoofdpunten, welke hierna verder 
worden uitgewerkt: 

1. Teamindelingen 
2. Trainers / coaches / trainingen 
3. Facilitaire middelen 

 
1. Teamindelingen 

 Het beleidsplan richt zich op het onderkennen en faciliteren van talent en 
prestatie. Het doel is om te spelen op eigen niveau in prettige 
teamsamenstelling en zo een goede balans te creëren. 

 Jaarlijks kunnen er direct na de laatste competitieronde selectie trainingen 
plaats vinden waarbij het prestatie niveau van het individu het 
uitgangspunt is. Dit houdt in dat er dus jaarlijks een bepaalde verschuiving 
plaats kan vinden binnen de teams, om zo de continuïteit qua niveau vast 
te houden en om de betrokken spelers/speelsters te laten zien dat er wel 
degelijk terugkerende mogelijkheden zijn om omhoog te komen, of om 
terug te vallen. 

 In februari wordt aan ieder lid een inventarisatieformulier verstrekt 
(bijlage C). Hierop staan vragen zoals wanneer kan lid trainen / welke 
positie / wensen m.b.t. niveau / samenwerking team-trainer. 

 De actuele situatie wordt meegenomen in de jaarlijkse teamindelingen: 
 Het behaalde resultaat van het afgelopen seizoen. 
 De kwaliteit en het aanbod van competitiespelers voor het komende 

seizoen. 
 Leden hebben per definitie niet het eerste recht om door te stromen 

naar een hoger team t.o.v. niet-leden. Er zal gekeken worden naar de 
kwaliteit van de speler en de behoeften en doelstelling van het team. 

 Resultaten van de eventueel gehouden selectietrainingen en 
consequenties voor de teamindelingen. 

 Rayon of Regio. 
 Beschikbaarheid en kwaliteit van de trainers en coaches. 
 Indeling en beschikbaarheid van de trainingsuren. 
 Elke speler/speelster krijgt de mogelijkheid op eenmaal per week te 

trainen (1,5 uur). De 1ste teams (heren/dames) trainen tweemaal per 
week. Waar mogelijk krijgen ook andere teams de mogelijkheid om 
tweemaal per week te trainen. Afhankelijk van de algemene 
verenigingsdoelstellingen en beschikbare zaalruimte. 

 Het recreantenteam bestaat maximaal uit 30 leden (1,5 uur trainen 
verdeeld over 2 velden). 

 Een competitieteam bestaat uit maximaal 10 competitie spelende 
leden, i.o.m. team (afhankelijk van aanwezigheid van een spelend lid) 
kan het team bestaan uit maximaal 12 spelende leden. Uitgaande van 
10 competitie spelende leden, mogen er 2 niet-spelende leden 
meetrainen. Indien de trainer aangeeft geen problemen te hebben met 
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meer dan 12 (niet)-spelende leden in een team kunnen er niet-
spelende leden meetrainen. 

 
2. Trainers en coaches 

 Minimaal de 1ste teams (heren/dames) beschikken over een gecertificeerde 
trainer voor het gespeelde niveau. 

 Zoveel mogelijk zullen voor alle teams goed opgeleide/ervaren en 
vakbekwame trainers/coaches beschikbaar worden gesteld. 

 Alle trainers van CSV worden begeleid. Zij krijgen trainersclinics 
aangeboden, hebben overleg in een trainersbijeenkomst en worden actief 
benaderd om een trainersopleiding te volgen.  

 In november van het competitiejaar vindt een tussenevaluatie plaats met 
de trainer/coach om de voortgang te evalueren (bijlage B). Indien geen 
coach dan met de aanvoerder van het team (bijlage E). Het gaat hier om 
het krijgen van een algehele indruk. 

 In maart vind een eindevaluatie plaats met de individuele trainer/coach 
waarbij in elk geval de volgende zaken besproken worden (bijlage D): 
 Doelstellingen wel / niet gehaald. 
 Continuering taak / contract. 
 Wijzigingen in team indelingen. 

 Gebruikmaken van de aanwezige kennis en ervaring binnen de vereniging 
door het inzetten van spelers/speelsters uit de senioren als 
trainers/coaches. 
 

3. Facilitaire middelen 
 Trainingsmogelijkheden en –faciliteiten worden geboden voor alle teams 

waarbij zoveel mogelijk afstemming plaatsvindt met de behoefte en (on-
)mogelijkheden van de spelers/speelsters. 

 Trainingen dienen zoveel mogelijk plaats te vinden in de grote zaal van 
het Deltion sportcentrum. 

 CSV zorgt voor een trainingsschema waarin elke speler/speelster de 
mogelijkheid heeft om eenmaal te trainen (1,5 uur) en waarbij een zo 
gunstig mogelijke trainingstijd geboden wordt. 
De 1ste teams (heren/dames) trainen tweemaal per week. 
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Subbijlage A Draaiboek 
 
Het draaiboek bevat een aantal activiteiten en taken van de TC welke ieder 
seizoen herhaald dienen te worden. 
 
Augustus: 

 Eind: Samenkomst TC; de stand van zaken na zomerstop. 
 

September: 
 Begin: de eventueel nieuwe leden in een team plaatsen. 
 Begin: teamindeling/zaalindeling afstemmen met 

aanvoerder/trainer/coach teams. 
 Begin: Definitieve zaalindeling bekend maken. 
 Begin: Definitieve teamindeling bekend maken voor de start van de 

competitie. 
 Begin: Opstellen jaarplanning TC met daarin o.a. uiterste data 

uitdelen/inleveren inventarisatieformulieren leden en evaluatiegesprekken 
trainers/coaches. 
 

November: 
 Begin: Coördinator bezoekt trainer/coach (eventueel aanvoerder) van de 

teams en deelt persoonlijk tussenevaluatieformulier uit (bijlage B en E). 
 Eind: Doorspreken van tussenevaluatieformulier met trainer/coach. 

 
December: 

 Begin: Uitkomst evaluatiegesprekken aanvoerder, trainer/coach bespreken 
binnen de TC. 

 
Februari: 

 Begin: Persoonlijk uitdelen en innemen inventarisatieformulieren tijdens 
bezoek aan teams. (bijlage C). 

 
Maart: 

 Begin: Inventarisatieformulieren leden bespreken binnen de TC (gebruik 
makend van een inventarisatie overzicht (bijlage F)). 

 Begin: Inventarisatie welke trainers (niveau/aantal) CSV nodig heeft. 
 Begin: Inventarisatie van de trainers aanwezig binnen CSV die in 

aanmerking komen voor een trainersopleiding. 
 Begin: Coördinator bezoekt trainer/coach van de teams en deelt 

persoonlijk eind evaluatieformulier uit (bijlage D). 
 Eind: Doorspreken van evaluatieformulier met trainer/coach. 

Trainer/coach benaderen voor vervolg. 
 

April: 
 Begin: Uitkomst evaluatiegesprekken aanvoerder, trainer/coach bespreken 

binnen de TC. 
 Begin: mail aanvoerder, trainer/coach of zij binnen team willen 

inventariseren of er nog wijzigingen zijn m.b.t. inventarisatieformulieren 
leden. 

 Begin: Nieuwe trainers/coaches benaderen. 
 Halverwege: Na stop competitie eventueel 2 à 3 selectietrainingen 

houden. 
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 Eind: Voorlopige teamindeling en zaalindeling opstellen voor het volgend 
seizoen. 

 Eind: Zaalindeling opstellen voor de laatste weken trainen (mei-juni). 
 Voor 1 mei voor bestuur opgave team en zaalindeling speelgebied IJssel-

wadden ingevuld hebben (formulieren: opgave teams seniorencompetitie 
& beker seizoen ….-…. Noord en opgave zaalindeling seizoen …./…. 
speelgebied IJssel-Wadden). 

 
Mei: 

 Begin: Voorlopige teamindeling en zaalindeling bekend maken voor het 
volgend seizoen. 

 Begin: Leden krijgen de mogelijkheid om persoonlijk te reageren op/hun 
gedachten uit te wisselen met de TC n.a.v. de teamindeling middels een 
open avond. 

 Eind: Trainen in nieuwe samenstelling met (nieuwe) trainer. 
 Eind: Bekend maken zaalindeling voor de laatste weken (mei-juni). 
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Subbijlage B Tussenevaluatie trainer/coach 
 
Trainer/coach:___________________________________________ 
Team:___________________________________________ 
 
 
Hoe is de klik tussen jou en het team (eventueel: samenwerking met coach)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Zijn er nog knelpunten (communicatie TC-trainer/communicatie team-
trainer/afmeldingen/ etc.) waar je regelmatig tegen aanloopt? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Waarin zou je graag nog extra begeleiding vanuit de TC willen ontvangen? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Zijn er verder nog zaken waarvan jij het belangrijk vindt, dat de TC ze weet? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Subbijlage C Inventarisatieformulier 
Beste lid, 
Om de teamindeling voor het seizoen …./…. zo goed mogelijk af te stemmen, 
hebben wij een aantal gegevens nodig. Daarvoor vragen wij graag jullie 
medewerking. 
De teamindeling van het nieuwe seizoen wordt, zoals ieder jaar, samengesteld 
op basis van: 
 De resultaten van deze vragenlijst; 
 De gesprekken die we gaan voeren met trainers/coaches; 
 De visie van het bestuur en de Technische Commissie. 

Jouw gegevens 
Naam: 
Adres: 
E-mailadres: 
Tel.: 
Huidig team: 
Positie: 
 
Blijf jij het volgend seizoen bij CSV? 
O Ik blijf lid. 
O Ik word lid-af. 
O Ik weet het nog niet, omdat……………………... 
Opzeggen voor 1 juli 2014. Let op! Met dit formulier kun je niet je lidmaatschap 
opzeggen!  
De opzegging van het lidmaatschap dient op 1 juli schriftelijk bij de 
ledenadministratie binnen te zijn.  
 
Wanneer je lid blijft zijn er een aantal opties. Geef hieronder aan waar 
jouw voorkeur naar uit gaat. Uiteraard kun je ook de toelichting invullen 
indien dit gewenst is. 
Mijn voorkeur gaat uit naar: 
O Spelen in hetzelfde team op hetzelfde niveau. 
O Ik wil graag op een lager/hoger niveau spelen, omdat: …..(toelichting 
invullen). 
O Indien mogelijk een ander team op dit niveau, omdat: …..(toelichting 
invullen). 
O Ik wil competitie gaan spelen (indien nu recreant). 
O Ik wil recreatief gaan spelen (indien nu spelend lid). 
O Alleen meetrainen bij Dames / Heren 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 (omcirkelen wat 
van toepassing is). 
Toelichting: 

 
Ik kan niet trainen op: 
O Maandag  
O Woensdag 
Ik kan niet spelen op: 
O Dinsdag 
O Vrijdag 
O Zaterdag 
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De vereniging draait op inzet van de leden. Het is daarom wenselijk dat iedereen 
zo zijn steentje bijdraagt. Dit kan op verschillende manieren: als trainer/coach 
van een team, scheidsrechter, commissielid of bestuurslid, noem maar op. 
 
Ik doe graag wat voor de vereniging, het liefst: 
O Trainer (vraag naar de opleidingsmogelijkheden) 
O Trainer /coach (idem) 
O Coach (bv. vooraf of aansluitend aan je eigen wedstrijd) 
O Bestuurslid 
O Commissielid (wat vind je leuk om te doen/ondernemen?) 
O Scheidsrechter 
O Scheidsrechter 1e klasse of hoger (zaterdag en/of vrijdag) 
O Anders, namelijk… 
 
Omdat deze enquête persoonsgebonden is, kun je hierin ook persoonlijke zaken 
kwijt over trainingen, trainer, wedstrijden of andere zaken. De enquête is alleen 
inzichtelijk voor de TC leden. 
……………………………………………………………………..……………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………..………………………………………… 
 
Bedankt voor het invullen van de vragen. Wij als TC gaan ons best doen om 
ieders wensen in te willigen, voor zover dit mogelijk is natuurlijk. Dit willen we 
zo transparant mogelijk doen. Je kan ons dan ook altijd aanspreken / mailen / 
bellen als je vragen of opmerkingen hebt. Vanuit ons kun je verwachten dat we 
zo veel mogelijk overleggen en je op de hoogte houden van de vorderingen. 
De Technische Commissie, 
… (….), …. (….), ….(….) en ……(….) 
tc@csvzwolle.nl 
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Subbijlage D Eindevaluatie trainer/coach 
 
Trainer/coach:___________________________________________ 
Team:___________________________________________ 
 
Hoe vond je het afgelopen jaar gegaan en hebben jullie de doelstelling gehaald? 
Zo nee, waarom niet? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Hoe vind je het niveau in je team, past het bij elkaar? (verschillen, 
overeenkomsten, posities, etc) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Wie in je team zou hogerop kunnen (welke positie(s))? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Wie in je team kan dezelfde klasse blijven spelen(welke positie(s))? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Wie in je team zou een klasse lager moeten spelen (welke positie(s))? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Zou je volgend jaar weer training willen geven aan deze klasse / hogere klasse / 
lagere klasse? Zo ja: zou je een trainersopleiding willen volgen? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Subbijlage E Tussenevaluatie aanvoerder 
 
Aanvoerder:___________________________________________ 
Team:___________________________________________ 
 
 
Hoe is de klik tussen het team en de trainer (eventueel: coach)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________ 
 
Zijn er nog knelpunten tussen trainer/team waar jullie tegen aanlopen? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________ 
 
Is er iets wat volgens jullie door de TC  opgepakt moet worden? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________ 
 
Zijn er verder nog opmerkingen/vragen wat je kwijt wil aan de TC? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________ 
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Subbijlage F  Overzicht inventarisatie 
 
 

 


