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1. Inleiding 
    
VC Polaris is met een ledenaantal, dat al jaren rond de 350 leden schommelt, en een financiele solide 
basis een redelijk gezonde volleybalvereniging. De vereniging heeft een eigen accommodatie (hal en 
kantine) wat extra sfeer binnen de vereniging brengt. Helaas lopen de laatste seizoenen de  
ledenaantallen en de sportieve resultaten bij de senioren  terug. Die trend willen we graag weer naar 
boven ombuigen. Gelet de ontwikkelingen bij de jeugd (stijgende ledenaantallen en resultaten) zien wij 
daartoe kansen. Daarnaast verandert de samenleving. Er is een trend naar individualisering. Mensen 
gedragen zich meer als sportconsument dan als meewerkend verenigingslid. Polaris ondervindt dat 
onder andere doordat het steeds moelijker wordt mensen te vinden voor vrijwilligersfuncties. Vooral bij 
functies als scheidsrechters en kaderleden is de situatie urgent en bedreigend voor het voortbestaan 
van de vereniging. Tenslotte doen nieuwe sportvormen, zoals beachvolleybal, hun intrede.  
Kortom genoeg aanleiding om de vraag te stellen: welke koers zetten wij uit voor onze  
volleybalvereniging (met als baken de poolster Polaris). 
Deze visie op de toekomst van VC Polaris is opgesteld door het bestuur, met raadpleging van de 
diverse groeperingen binnen de vereniging: 
  
 . 
 
Deze visie is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van  xx september 2013.  
 
 

2. Het DNA van volleybal 
 

Volleybal is groot in Nederland. Ruim 600.000 mensen volleyballen regelmatig en 120.000 van hen 

spelen in wedstrijdverband in een door de Nevobo georganiseerde competitie. Daarnaast is er een 

klein leger van 1,2 miljoen fans betrokken bij deze sport. Kortom, volleybal leeft en heeft een niet te 

onderschatten aanhang.  
 

Sociale en maatschappelijke aspecten spelen een belangrijke rol bij volleybal.  Volleybal onderscheidt 

zich nadrukkelijk van andere sporten. Door de specifieke kenmerken is het de ultieme teamsport.  

 

Volleybal biedt daarom naast een sociale, gezellige en veilige sportomgeving, ook de nodige 

handvatten voor het leven. Als je ergens goed leert samenwerken, is het wel op het volleybalveld. 

Door de kenmerken van het spel wordt logischerwijs een bepaald type mens aangetrokken. Een type 

dat gegrepen is door het DNA van de volleybalsport en de volleybalcultuur.  

Vier unieke eigenschappen die de sport en haar beoefenaars kenmerken:  

 Sociaal – “Eén grote familie, één groot team” 

 Sportief – “Sportief in je spieren en in je hoofd” 

 Actief – “Volleybal brengt je wereld in beweging” 

 Gedreven – “Volleyballers komen ver … en hoog” 
 

Volleybal is wereldwijd de grootste zaalsport en dat is geen wonder. De sport is immers 

laagdrempelig, iedereen kan het overal spelen. In de zaal, op het strand, op het gras. Met 

clubgenoten, vrienden of een toevallige voorbijganger. Het gaat er om het maximale uit jezelf te halen 

en je teamgenoten beter maken. Volleyballers zijn ambitieus.  Ook buiten het veld gaat de aandacht 

naar persoonlijke ontwikkeling. Volleyballers zijn over het algemeen hoog opgeleid en in 

maatschappelijk opzicht ambitieus. Ze willen het verschil maken binnen hun organisatie en in de 

maatschappij.  

 
(Bovenstaande teksten zijn overgenomen uit de publicatie “Het DNA van Volleybal”, uitgave: NeVoBo) 
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3. De  historie van het volleybal in Helmond 
 

 

Op 9 oktober 1954 werd in Mierlo-Hout de eerste volleybal geslagen. Toen werd namelijk de 
volleybalvereniging SIOS (Sport Is Ons Streven) opgericht. In het seizoen 1955-56 werd voor het 
eerst aan de NeVoBo-competitie deelgenomen, en wel met 1 dames- en 1 herenteam. 
 
In augustus 1959 volgde in Helmond (toen nog een andere gemeente) de vereniging VCH (Volleybal 
Club Helmond). 
 
Bij SIOS was toen al veel aandacht voor de jeugdopleiding, hetgeen er in resulteerde dat in 1961 een 
zeer jeugdig 2

e
 damesteam in dezelfde klasse zou kunnen uitkomen als het 1

e
 team; maar daar was 

toentertijd niet in voorzien in de reglementen van de bond. Om de ontwikkeling van de jeugd niet te 
belemmeren werd een aparte vereniging opgericht, Jong SIOS, met zeer jeugdige bestuursleden van 
14- en 15 jaar.  
 
Jong SIOS was een aparte, zelfstandige vereniging, maar werd nogal eens gezien als jeugdafdeling 
van SIOS. Om aan die verwarring een eind te maken is in 1968 de naam veranderd in Dynamiek. 

 
Op 1 december 1969 fuseerden SIOS en VCH tot de 
volleybalvereniging Apollo. 
 
Apollo was altijd sterk in het herenvolleybal, Dynamiek was 
meer een damesvereniging en heeft zelfs lange tijd geen 
herenteam gehad. Op 18 mei 1979 fuseerden Dynamiek en 
Apollo tot de nieuwe vereniging Polaris. Bij de start had de 
nieuwe vereniging 350 leden, waaronder 100 jeugdleden, 7 
dames- en 7 herenteams. Het was daarmee een grote 
vereniging. 
 
Het streven van de nieuwe vereniging was ook een eigen 
accommodatie. Dat werd deels gerealiseerd met een eigen 
kantine, genaamd Twiertijd, die officieel geopend werd op 
20 januari 1984. 31 oktober 1992 werd ook de (verbouwde) 
hal in eigen beheer genomen. 
  

 

 

 

In 1994 werd gevierd dat er 40 jaar werd 
gevolleybald in Helmond, onder andere met een 
40 uur durend volleybalgebeuren(foto hiernaast). 
 

 

 

 

 

 

 

2014 een jaar om te vieren: 

 20 januari 2014: 30 jaar Twiertijd 

 18 mei 2014: 35 jaar Polaris 
 9 oktober 2014: 60 jaar volleybal in ’t Hout  

 

 

 De  

Mini's 1978 
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4. De vereniging op dit moment (sterkte- zwakte-analyse) 
 

Aantal teams/ speelniveau 
In het seizoen 2012-2013 spelen in totaal 19 teams competitie (NeVoBo en recreatie). Daarnaast is er 
nog een groot aantal (ca. 20) CMV-teams (met 4-5 spelers/-sters) die in toernooivorm competitie 
spelen. 
 
Dit seizoen spelen er 3 teams minder in de NeVoBo-competitie dan vorig seizoen. Dit is met name het 
gevolg van een groot verloop onder de senioren. Redenen zijn de degradatie van dames 1, de zwakke 
clubbinding van een aantal leden, leeftijd en blessuregevoeligheid. Met Promotieklasse is het 
speelniveau bij de dames twee niveau’s lager dan in het vorig seizoen.  
 

Dames / meisjes Heren / jongens 
Dames 1:  4e promotieklas Heren 1:  6e derdedivisie 

Dames 2: 12e eersteklas Heren 2:  4e eersteklas 

Dames 3: 12e tweedeklas Heren 3: 11e tweedeklas 

Dames 4: 11e derdeklas Heren 4:  1e derdeklas 

Dames 5: 1e derdeklas Jongens B1: 8e B-poule 

Meisjes B1: 3e B-poule Jongens C1: 4e C-poule 

Meisjes B2: 5e B-poule  

Meisjes B3: 11e B-poule  

Meisjes C1: 3e C topklasse  

Meisjes C2: 6e C-laag  

Meisjes C3: 5e C-laag  
 Standen verschillende teams per 2-3-2013 

 
Bezien we bovenstaande tabel dan baart ook de opbouw naar speelniveau ernstig zorg. Op korte 
termijn is een verdere neergang van het niveau te verwachten. Op de langere termijn is er in de 
dameslijn hoop op verbetering. 
 
Daarnaast was het lopend seizoen een tekort aan regioscheidsrechters aanleiding tot een lagere 
inschrijving. De leveringsplicht van gelicenseerde scheidsrechters is jaar in jaar een fors en uit de 
hand lopend probleem. Te weinig leden zijn bereid te fluiten. Er is bij Polaris dan ook een grote 
behoefte aan een cultuurverandering ten aanzien       van arbitrage, evenals aan instrumenten om dit 
probleem het hoofd te bieden. Als dit niet op korte termijn verbetert is dit zeer bedreigend voor de 
vereniging. 
 

 

Benodigde scheidsrechters:  
Voor dames 1: 1 regioscheidsrechter 
Voor heren 1: 2 regioscheidsrechters 
 
Oplossing lopend seizoen: dames 1 en heren 2  één nivo lager ingeschreven en 
regeling met DKJO; 
Oplossing komend seizoen: nog een team terugtrekken?? 

 
 

 

In het kader van dit beleidsplan is een oordeel gegeven op de onderdelen: betrokkenheid, 
ondernemerschap, externe gerichtheid, kennis en ambitie van de (leden van de) vereniging. De  
scores op de onderdelen vallen gemiddeld alle in de range 45-52 van de 90 te behalen punten, d.w.z. 
tussen de 50-58%. In rapportcijfers uitgedrukt dus een 5 tot een 6-; dat is niet voldoende.  
Onderstaand worden in volgorde van oplopende score de onderdelen nader belicht. 
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Betrokkenheid (score 50%) 
Leden worden niet als zeer betrokken bij de vereniging  ervaren. Afhankelijk van de aard van de taak 
worden wel of geen  vrijwilligers gevonden. Voor kleine klussen als tellen, vlaggen, thuiswedstrijden 
fluiten en zaalwacht (de teamtaken) lukt de invulling van de werkzaamheden meestal wel. Bardiensten 
op competitiedagen worden wel ingevuld, maar invulling is problematisch bij externe activiteiten (waar 
de vereniging geld mee kan verdienen). Fluiten van uitwedstrijden is echt een groot probleem; zelfs zo 
groot dat teams lager moesten worden ingeschreven. Vinden van trainers is elk jaar weer moeizaam. 
Belangrijke commissies als technische commissie en sponsorcommissie zijn structureel 
onderbemensd. Veel jeugdleden en weinig seniorleden legt ook een hogere werkdruk  op de senioren. 
Conclusie: kleine klussen (zeker voor of na de eigen wedstrijd) lukt nog wel; klussen met meer 
tijdsbeslag zeer problematisch. 
 
Externe Gerichtheid (score 51%) 
Er is te weinig oog voor het imago van de club bij bijvoorbeeld de gemeente, scholen en nieuwe 
leden. Er is summier aandacht voor externe communicatie. Het bestuur communiceert nauwelijks met 
collega-bestuurders en beleidsmedewerkers.  
 
Ondernemerschap (score 54%) 
Hier geldt dat een (te beperkt) aantal leden en bestuursleden zeer zeker ondernemend zijn. Bij hen is  
sprake van een doe-cultuur. Deze leden moeten worden gekoesterd. Zij slagen er ook in tot een goed 
gevulde activiteitenkalender te komen. Te denken is aan feesten (openings-, Sinterklaas, Carnaval, 
eindecompetitiefeest), Grote Clubactie, vrijwilligersbedankavond, jeugdkamp, deelname ODI-toernooi.  
 
Ambitie (54%) 
Er is nu geen sprake van een duidelijke en ambitieuze strategie. Het bestuur is vooral bezig met het 
blussen van brandjes en heeft geen tijd om te bepalen waar de club over drie jaar zou moeten staan. 
Daarmee is er ook geen  duidelijk kader voor plannen en ideeen van commissies. Sommige 
commissies zijn zeer ambitieus. Vandaar waarschijnlijk een redelijke score op dit onderdeel. Het 
bestuur stuurt daarmee de vereniging van jaar tot jaar.  
 
Kennis (58%) 
Dit onderdeel scoort het hoogst. Binnen de vereniging is aandacht voor opleiding en kwaliteit. De 
trainers en scheidsrechters zijn gekwalificeerd en vereniging maakt daar (beperkt) middelen voor vrij. 
Het bestuur maakt gebruik van de kennis die bond en gemeente beschikbaar stellen. De kennis 
binnen het bestuur is adequaat. Er is een goede administratie. De accommodatie is ondergebracht is 
een separate stichting. 
 
Ledenaantallen 
Volleybal was tot enkele jaren terug een echte onderwijssport. Momenteel zien we dat veel trendy 
sporten de traditionele sporten binnen het onderwijs verdringen. Er is bovendien een verschuiving 
naar clinics en eenmalige kennismakingsactiviteiten om kinderen met zoveel mogelijk sporten in 
aanraking te laten komen.  
 

 
Leden Polaris naar leeftijd 
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Polaris heeft per 1 oktober 2012 336 leden, waarvan 185 jeugdleden tot en met 17 jaar (55%),  
77 leden in de leeftijdscategorie 18 tot en met 35 (23%) en 74 leden ouder dan 35 jaar (22%). Met dit 
ledental behoort Polaris tot de top 50 van grootste volleybalverenigingen in Nederland.   
 
Verheugend is het grote aantal jeugdleden. Overigens is dit kenmerkend voor volleybal in Nederland. 
Ook de landelijke bond kent een groter aandeel jeugdleden dan andere bonden. Bovendien doet deze 
leeftijdscategorie sowieso al meer  aan sport dan oudere leeftijdscategorieen.  Zo’n grote groep 
jeugdige leden vereist wel een forse organisatorische inspanning. 
 

 
Figuur 1: Jeugdige en organisatorische drukte 

 
Bijzonder is het grote aantal jongens tot en met 11 jaar. De nieuwbouwwijk Brandevoort is hier van 
invloed. Zorgelijk is het geringe aantal leden in de leeftijdscategorie 18 tot en met 30. Wellicht is het 
ontbreken van een grote HBO-opleiding in Helmond hier debet aan. Overigens is de vereniging wel in 
staat oud-leden geïnteresseerd te houden.  
 

 
Leden Polaris naar wijk 

  
De meeste leden komen uit wijken, die dichtbij de sporthal zijn gelegen: Hout, Brandevoort en West. 
In het nabijgelegen Mierlo wonen ook  een behoorlijk aantal Polarisleden. 
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Tabel 1: Speelniveau seizoen 2012-2013 

Bedreigend: 

 Structureel tekort aan scheidsrechters 
 
Zwak:  

 Opbouw teams naar speelniveau 

 Betrokkenheid en externe gerichtheid  

 Relatief weinig leden tussen 18 en 30 jaar 
 
Redelijk:  

 Ondernemerschap en ambitie  
 
Sterk:  
 Kennis  

 Groot aantal jeugdleden tot en met 15 jaar, waaronder relatief veel 
jongens 

 Wortels in de samenleving van ‘t Hout 
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5. Visie van de vereniging 
 

 

 

 

 

 

 

6. Actieplannen  
 

In hoofdstuk 4 is middels een sterkte-zwakte-analyse de huidige situatie beschreven. In hoofdstuk 5 is 
in één zin opgeschreven waar we over drie jaar willen zijn. Om daar te komen is actie vereist. Deze 
actie is uitgewerkt in een vijftal actieplannen.  

 Speelniveau; 

 Beachvolleybal; 

 Verenigingsklimaat; 

 Vrijwilligers; 

 Communicatie; 
 
 

6.1  Speelniveau  
 
 
 

 

 

Doelstelling van de vereniging is minimaal één team in de landelijke competitie (bijvoorbeeld tweede 
/derde divisie). Vanwege clubbinding, sfeer en exposure willen we dat vooral met eigen (jeugd) 
spelers/-sters bereiken. Dat is daarom wel een doelstelling op lange termijn. Voor 2016 kan worden 
geformuleerd: 

 CMV 6 : kwalificatie voor het regiokampioenschap; halve finale NOJK; 

 MeisjesC: topklasse; 

 Jongens C: niveau Hoog; 

 Meisjes B: niveau Hoog/ topklasse; 

 Jongens B: niveau Hoog; 

 Heren 2/ dames 2 minimaal 1
e
 klasse; 

 Dames 1 topdrie promotieklasse; 

 Heren 1 promotieklas 
 

Dat betekent attractieve wedstrijden, van eerste teams, maar ook van andere c.q. jeugdteams. 

Tweede/ derde divisie lijkt een reële doelstelling in de afweging tussen een “gezellige” vereniging, 

prestaties, financiën en verenigingen in de omgeving. 
 
Het actieplan om tot de gewenste situatie te komen, treft u aan als bijlage 1. 
 

 

6.2 Beachvolleybal 
 

Maar de ambitie van Polaris gaat verder: Polaris is de volleybalvereniging voor  geheel Helmond en 

streeft dan ook na, dat het aandeel sporters in Helmond dat volleybal beoefent structureel is 

verhoogd. Ook het aanbieden van nieuwe spelvormen als beachvolleybal  kan daarin een rol spelen. 

 

Het actieplan om tot de gewenste situatie te komen, treft u aan als bijlage 2. 
 

 

 Polaris is een sterke volleybalvereniging,  waar leden zich thuis voelen en 
betrokken zijn, en waar structureel op divisieniveau wordt gespeeld. 

 
 

 

 De  

 Polaris is een sterke volleybalvereniging,  waar leden zich thuis voelen en 
betrokken zijn, en waar structureel op divisieniveau wordt gespeeld. 

 
 

 

 De  
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6.3 Verenigingsklimaat  
 
 

 

 

 

Een uitstekende verenigingsfeer bestaat uit, als basis, een sfeer waarin leden en bezoekers zich veilig 
voelen, en daarboven een omgeving die gezellig is en waar leuke, aansprekende activiteiten worden 
georganiseerd; dus: 

 Een veilig sportklimaat; 

 Afspraken over normen en waarden binnen de vereniging; 

 Een omgeving (kantine en hal) waar een prettige, gezellige sfeer heerst, waar je je thuisvoelt; 

 Leuke, aansprekende activiteiten buiten het volleybal 
 

Het actieplan om tot de gewenste situatie te komen, treft u aan als bijlage 3. 
 

6.4 Vrijwilligers 
 

 

 

 

 

De gewenste situatie is: leden, die niet alleen enthousiast en met plezier volleyballen, maar die ook 
betrokken zijn bij de vereniging en gemotiveerd zijn de handen uit de mouwen te steken om ook voor 
anderen volleybal tot een leuke, attractieve bezigheid te maken. 

Dus kortom: voldoende vrijwilligers met de juiste competenties op de juiste plaatsen. En dat niet alleen 
nu, maar ook in een toekomstige situatie waar ambities nader zijn ingevuld. 
 

Het actieplan om tot de gewenste situatie te komen, treft u aan als bijlage 4. 
 

 

6.5  Communicatie 
 

Voorwaarde voor het realiseren van de visie, maar ook een gevolg daarvan is dat de exposure van 

Polaris structureel is verbeterd. Communicatie naar externe doelgroepen speelt daarin een cruciale 

rol. Maar ook interne communicatie naar de leden is belangrijk.  

 

Het actieplan om tot de gewenste situatie te komen, treft u aan als bijlage 5. 

 

 

 
 

 
 
 

 Polaris is een sterke volleybalvereniging,  waar leden zich thuis voelen en 
betrokken zijn, en waar structureel op divisieniveau wordt gespeeld. 

 
 

 

 De  

 Polaris is een sterke volleybalvereniging,  waar leden zich thuis voelen en 
betrokken zijn, en waar structureel op divisieniveau wordt gespeeld. 

 
 

 

 De  
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  Dames Heren   

A/ B-league       

1e divisie       

2e divisie       

regiodivisie   1   

promotieklasse 1     

    

1e klasse 1 1   

2e klasse 1 1   

3e klasse 2 1   

A-jeugd       

B-jeugd 3 1   

C-jeugd 3 1   

CMV-4-5-6       

CMV-1-2-3       

Recreatie 1 1* *=mixteam 

Totaal 12 7   
Tabel: Speelniveau seizoen 2012-2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 
 
Actieplan speelniveau 

 
Visie 
 

 

 

 
 
 
Huidige situatie 

In het seizoen 2012-2013 spelen in totaal 19 
teams competitie (NeVoBo en recreatie). 
Daarnaast is er nog een groot aantal (ca. 20) 
CMV-teams (met 4-5 spelers/-sters) die in 
toernooivorm competitie spelen. 

 
Dit seizoen spelen er 3 teams minder in de 
NeVoBo-competitie dan vorig seizoen. Dit is 
met name het gevolg van een groot verloop 
onder de senioren. Redenen zijn de degradatie 
van dames 1, de zwakke clubbinding van een 
aantal leden, leeftijd en blessuregevoeligheid in 
combinatie met die leeftijd.  
Met Promotieklasse is het speelniveau bij de 
dames twee niveau’s lager dan in het vorig 
seizoen. 

 
De meisjeslijn bij Polaris is op het ogenblik vrij 
succesrijk. Een CMV (Cool Moves Volleybal, 6 t/m 
11 jaar)-team (foto hiernaast) staat in de finale van 
de          Nederlandse Open Clubkamipoenschappen, 
een meisjes C-team (12-13 jaar) speelt de tweede 
seizoenshelft in de topklasse en D5 (grotendeels een 
meisjes B-team, 14-15 jaar) staat bovenin de poule. 
Polaris heeft verder als een van de weinige 
verenigingen in de buurt twee jongensteams (een B 
en een C-team), die volledig uit jongens bestaan 
(dus zonder aanvulling van meisjes). Ook bij de 
CMV-jeugd zijn relatief veel jongens.  
 

 

 

 

Volleybal Club 
Polaris 

 Polaris is een sterke volleybalvereniging,  waar leden zich thuis voelen en 
betrokken zijn, en waar structureel op divisieniveau wordt gespeeld. 

 
 

 

 De  
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Gewenste situatie 
 

Doelstelling van de vereniging is minimaal één team in de landelijke competitie (bijvoorbeeld tweede 
divisie). Vanwege clubbinding, sfeer en exposure willen we dat vooral met eigen (jeugd) spelers/-sters 
bereiken. Dat is wel een doelstelling op lange termijn. Voor 2016 kan worden geformuleerd: 

 CMV 6 : kwalificatie voor het regiokampioenschap; halve finale NOJK; 

 MeisjesC: topklasse; 

 Jongens C: niveau Hoog; 

 Meisjes B: niveau Hoog/ topklasse; 

 Jongens B: niveau Hoog; 

 Heren 2/ dames 2 minimaal 1
e
 klasse; 

 Dames 1 topdrie promotieklasse; 

 Heren 1 3
e
 divisie 

 

 

Naar  de gewenste situatie 

 

Kwantiteit en kwaliteit 

 

 

Niveau tweede divisie 

 

 

 

 

 

Niveau promotieklas/ eersteklas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand plaatje tracht te verbeelden dat wil de top hoger reiken ook de basis breder zal moeten 

zijn. Ofwel willen we meer en grotere talenten opleiden, dan zullen we ook in een grotere vijver 

moeten vissen.  

 

Dat kan binnen Helmond. Het huiding ledenbestand van Polaris komt vooral uit de wijken ’t Hout en 

Brandevoort. Maar Helmond is groter.  

 

Polaris wil meer Helmondse jeugd bereiken en wil dat doen door het volleybal de wijken in te brengen. 

Inmiddels is gestart met een project in samenwerking met JIBB waarbij kennismakingstrainingen 

worden aangeboden op alle basisscholen in de wijken Brouwhuis en Rijpelberg. In januari 2013 moet 

dat worden gecontinueerd met het aanbieden van CMV-trainingen in de VEKA-sporthal in Brouwhuis. 

Daarmee gaat de eerste “dependance” van Polaris van start. 
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De toestroom van jongens behoeft extra aandacht. Deze blijft relatief achter bij die van meisjes. Dit 

geeft niet alleen problemen in de teamsamenstelling, ook leidt dit er toe dat oudere jongens- en 

herencompetities steeds verder uitgehold worden.  
 
Samen met het onderwijs 
Voor zowel Polaris als voor het onderwijs kan er meerwaarde bestaan in samenwerking.  De komende 
jaren wil de NeVoBo hier meer op inzetten. Doelstelling is, dat in 2016 40% van alle basis- en 
middelbare scholen in Nederland hun leerlingen jaarlijks zes weken volleybal aanbiedt Polaris zal 
deze ontwikkeling nauwlettend volgen. Intussen gaan we door met onze samenwerking met JIBB. 
 
Kwaliteit 
De kwaliteit van een sport staat of valt met goed kader. De trainer is bovendien dé bepalende factor 
als het gaat om het enthousiasmeren, werven en behouden van volleyballers. Ook Polaris heeft  
echter moeite om voldoende, goede trainers binnen de club actief te krijgen. Er zal de komende jaren 
dan ook ingezet moeten worden op het vergroten en verbeteren van de kwaliteit van het technisch 
kader. 
 

Alle jeugdvolleyballers  van Polaris dienen een kwalitatief goede volleybaltraining te worden 

aangeboden. Vanuit die basisgroepen ( de basislijn) worden dan aan de getalenteerde jeugd extra 

trainingen aangeboden. Daarmee ontstaat een prestatielijn. Binnen die prestatielijn vormt een beperkt  

toptalenten de toplijn. Daarvoor dient een  scoutings- en talentvolgsysteem te worden opgezet.  
 

 

 In onderstaand schema is bovenbeschreven doorstroom weergegeven, inclusief die naar de senioren  
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Puntsgewijs betekent bovenstaande: 
 
CMV: 

 CMV-basistraining, locatie ’t Hout; 

 CMV-basistraining, locatie  Brandevoort; 

 CMV-basistraining, locatie  Brouwhuis; 

 .CMV-hoog training, locatie ‘t Hout 

 Alle trainingen door gekwalificeerde hoofdtrainers; 

 Voldoende assistent-trainers. 
 
C-jeugd: 

 C-basistraining, locatie ’t Hout; 

 C-basistraining, locatie Brouwhuis (op termijn): 

 C-hoog training, locatie ’t Hout; 

 C-top: 3 / 4 
e
 training bij “Polaris-volleybalschool”/ RTC/ regio/ hogere jeugdteams; 

 Alle trainingen door gekwalificeerde trainers 
 
Overig: 

 In principe trainen alle overige teams, inclusief recreanten in ’t Hout; 

 Alle teams in de prestatielijn worden getraind door gekwalificeerde trainers; 

 Teams in de basislijn (m.u.v CMV en C-jeugd) kunnen worden getraind door verenigingstrainers. 

Jeugdcoordinator 

Bovenstaande vergt een uitstekende afstemming tussen trainers, TC’s en verdere jeugdbegeleiding. 
Organisatorisch betekent dit de aanstelling van een jeugdcoordinator (wellicht twee: meisjes/ dames 
en jongens/ heren). 
 
Het streven is om in de toplijn minimaal samen te stellen (aantallen nog te bespreken) 

 2 CMV –selectieteams  

 1 a 2  Topklasse C selectieteams 

 1 Topklasse B selectieteam 

 1 Regioklasse A selectieteam 
 
Dit alles het liefst zowel voor de jongens als de meisjes. Bij de jongens is dit nog lastig, dus zal er 
mogelijk gekeken worden naar mix-teams 
 
Halfjaarlijkse evaluatie 
Er wordt een spelersvolgsysteem opgezet. Elk jaar wordt er tweemaal geëvalueerd. Is de groep qua 
niveau/inzet goed van samenstelling. Aan het eind van het seizoen wordt er opnieuw ingedeeld. Alle 
jeugd en ouders dienen op de hoogte te zijn van het feit dat dit de normale procedure is. 
 
Gedragsregels geselecteerde talenten 
Indien door geselecteerden, in samenspraak met ouders, gekozen is voor het selectietraject dan 
verwachten we van de talentspelers het volgende: 

 Aanwezigheid op de trainingen (m.u.v. ziekte/te veel huiswerk/andere geldige redenen) Er 
wordt minstens tweemaal  per week getraind. 

 Volledige inzet / juiste mentale instelling op de trainingen en wedstrijden 

 Deelname aan Asics Open (=Open Nederlands Kampioenschap), Bekertoernooi, Gesloten 
Nederlandse Kampioenschappen 

 Bereid om extra te trainen met hoger jeugdteams / seniorenteams 

 Bereid om op de bank te zitten bij hogere teams 

 Acceptatie van het wisselbeleid van de coach (er wordt niet sociaal gewisseld) 

 Acceptatie van de indeling van de teams, ook na tussentijdse evaluatie 

 Werken aan de samenhorigheid binnen het team en toch onderlinge competitie aanvaarden 

 Houden aan de gedragsregels  
 

Het niet nakomen van deze punten kan consequenties hebben voor verdere deelname aan een 
selectie team/traject. Overplaatsing naar een regulier team is dan een optie. 
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Aanvulling selectie teams 
Eventuele aanvulling komt uit de lagere selectie teams via een selectief prestatie beleid . Ook is het 
mogelijk dat tijdens het seizoen jeugd uit een regulier team alsnog wordt geselecteerd voor het 
prestatie traject. 
 
Spike model voor topvolleyballer 
De kwaliteiten waarover een topvolleyballer dient te beschikken, worden in het Spike anagram 
weergegeven. Van belang is hierbij te constateren dat een talent deze kwaliteiten nog niet kan 
bezitten. Door deze eigenschappen te benoemen wordt het wel duidelijk waarnaar een talent streeft. 

 
 Volleybalopleiding 

 

S Snelkracht/snelheid en explosiviteit                                         fysiek 
Eigenschap: lengte 
 

P Persoonlijkheid met o.a. mentale kracht                                 mentaal 
en het kunnen functioneren in teamverband 
 

I Intelligentie/inzicht met o.a. individuele tactiek                       tactisch 
en strategisch handelen 
 

K Kontrole over de eigen situatie; eigen management              mentaal 
t.a.v. sociale omgeving (met name ouders, vrienden  
en studie)                                                                                  

E Elementaire vaardigheden beheersen; volleybal                   technisch 
Specifieke vaardigheden en atletisch vermogen  
kunnen combineren 
                                                                                     

SPIKE anagram “eigenschappen van de topvolleyballer” 

Scouten en herkennen van talent 

Bij de herkenning en selectie van talenten moet  gebruik worden gemaakt van de volgende  indeling en 
criteria: 
 
Fysiek  

 Lichaamslengte (perspectief)     

 Beweeglijkheid, lenigheid          

 Explosiviteit, (snel)kracht          

 Coördinatie (timing, balbaanherkenning, ruimtelijk inzicht, oog-hand)  

 Uithoudingsvermogen          

Mentaal  

 Concentratievermogen (taakgerichtheid)        

 Dicipline             

 Intrinsieke motivatie (inzet, doorzettingsvermogen, vechtlust)    

 Ambitie (gericht op toekomstige groei)       

 Zelfvertrouwen             

Techniek 

 Basistechnieken (afhankelijk van positie)         
- bovenhands 
- onderhands 
- service 
- smash 
- blok 
- verdediging 



 

a7888330-e2aa-4b00-904c-41762a6b2882Beleidsplan Polaris vs 3 conceptversie d.d.20-04-13 17 

Tactiek  

 Spelinzicht (tactisch vermogen, creativiteit, handigheid, slimheid) 
     

In samenwerking met de trainersstaf zal een volleybaltrainingsplan moeten worden geschreven waarin 
onderstaande kwaliteiten in detail worden uitgewerkt.  
 
Uitgangspunt daarbij is het onlangs ontwikkelde Meerjaren Opleidingsplan Volleybal (MOV). 
Zie www.scope-volleybal.nl 

 

 
 
 
Recreatie-volleybal 
 

Na afloop van een loopbaan in de prestatieve competitie willen wij onze leden graag behouden. 
Het is bekend dat dé belangrijkste reden om te stoppen met het spelen in een door de volleybalbond 
georganiseerde competitie, de inflexibiliteit in het aanbod is.  
 
Daarom ook zijn er in de regio talrijke competities die op doordeweekse-avonden hun wedstrijden 
organiseren. In principe is dit een prima aanbod, waar onze leden nu en in de toekomst gebruik van 
kunnen maken. Polaris zal dat faciliteren. Daarnaast past een meer gedifferentieerd niveau van onze 
recreatie-teams. 
 
De NeVoBo wil de  komende jaren gaan experimenteren met andere competitievormen naast het 
bestaande aanbod. Hierbij kan gedacht worden aan kleinere poules of een toernooiopzet. In deze 
nieuwe opzet wordt vervolgens door de bond of een gelieerde competitieaanbieder voorzien. Polaris 
zal deze ontwikkeling nauwlettend volgen.. 
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Prognose aantal teams 
 

 
 
Met als veronderstelling een continue instroom van 36 12-jarigen per jaar kan de hierboven staande 
prognose voor het aantal teams worden opgesteld. Dat zou betekenen dat in het seizoen 2018-2019 
het aantal teams van 22 wordt bereikt; dan zit de zaal met de huidige indeling vol. Vroeger beginnen 
en alter eindigen geeft de mogelijkheid van 4 teams extra. Dat aantal wordt bereikt in het seizoen 
2023-2024. Uiteindelijk groeit het aantal tams door tot 32. Dat betekent dat voor 6 teams een andere 
locatie moet worden gezocht, een andere tijd (bijvoorbeeld vrijdagavond, zondagmiddag) of een 
andere competitievorm. 

Financien 

Om de benodigde financiën te kunnen ramen is de prognose van het aantal leden gebruikt tot en met 
2015. Meer teams betekent meer inhuur van zaalruimte, meer trainers en meer kosten voor het 
deelnemen aan competitiewedstrijden. 
Meer leden betekent ook meer neven- en bindingsactiviteiten, maar meer leden betekent ook meer 
inkomsten uit contributie.  
 
De grootste kostenstijging zijn de vergoedingen voor trainers. We willen meer gekwalificeerde trainers 
en trainers, die al redelijk vroeg in de middag beschikbaar zijn. Dat betekent een voorzichtige overstap 
naar meer professionele trainers. En vergoedingen voor die categorie zijn hoger. 
 
Dit leidt tot de volgende tabel: 

Financien   

Uitgaven 2012 2015 

Zaalhuur € 30.750 € 36.500 

Trainers € 20.000 € 45.000 

Competite € 13.350 € 17.750 

Overig € 7.150 € 17.250 

 € 71.250 € 116.500 

Inkomsten   

Contributie € 54.000 € 96.250 

Subsidie/GCA € 3.700 € 5.000 

Sponsors € 7.750 € 15.250 

 € 65.450 € 116.500 
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Bovenstaand overzicht geeft ook aan dat voor de uitvoering van dit jeugdopleidingsplan een verhoging 
van de sponsorinkomsten nodig is.  
 
In principe dient de basislijn betaald te worden uit de contributiebijdragen van de deelnemers. Een 
principe dat nu al wordt gehanteerd en dat zal worden voortgezet.  
 
Tegenover de extra kosten van de prestatielijn (hogere kosten vanwege gekwalificeerde, meer 
professionele trainers) zouden hogere sponsorinkomsten moeten staan. Dit is een win-win situatie: de 
teams die in de prestatielijn acteren springen meer in het oog, spelen meer bovenregionaal, halen 
meer de pers, kortom zijn meer het uithangbord van de vereniging en vormen daarmee een affiche 
waarop de naam van een sponsor niet misstaat 
 
Risico’s 
Aan de uitvoering van dit actieplan zijn risico’s verbonden; risico’s lijken: 

 Onvoldoende financiën; 

 Onvoldoende trainers; 

 Onvoldoende zaalruimte. 
 
Om die risico’s het hoofd te bieden, zal een groei met beleid moeten worden gevolgd. Van jaar tot jaar 
monitoring is nodig. 

Acties  

Actie 1:     Continueren project “Volleybal de wijken in” in samenwerking met JIBB. 
Door wie:   
Planning: 

Actie 2:     Vergroten en verbeteren van de kwaliteit van het technisch kader. 
Door wie:   
Planning: 

Actie 3:     Opzetten scoutings- en talentvolgsysteem. 
Door wie:  
Planning: 

Actie 4:      Opzetten “Polaris”- volleybalschool (certificering?) 
Door wie:   
Planning: 

Actie 5:      Aanstellen jeugdcoordinator. 
Door wie:   
Planning: 

Actie 6:     Opstellen en implementeren technisch beleid/ volleybaltrainingsplan 
Door wie:   
Planning: 

Actie 7: Faciliteren recreatieteams en een meer gedifferentieerd niveau binnen deze teams    
nastreven. 
Door wie:   
Planning: 

Actie 8:   Continue monitoring teneinde risico’s tijdig te signaleren 
Door wie: 
Planning: 
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Bijlage 2 
 
Actieplan beachvolleybal 
 

Visie 

 

 

 

Huidige situatie 
Polaris biedt nu geen beachvolleybal aan. Leden, die willen beachvolleyballen maken meestal gebruik van de 
accommodatie van VCE/PSV in Eindhoven.  Daarnaast kan uiteraard ingeschreven worden bij de landelijke 
en regionale toernooiencircuits. 

Gewenste situatie 
Polaris wil de volleybalvereniging voor heel Helmond zijn. Daarbij past dat volleybal meer onder de aandacht 
wordt gebracht. Beachvolleybal is een hippe, attractieve sport die vooral jonge mensen enorm aanspreekt en 
daarmee ook nieuwe doelgroepen aanboort. Ook het buiten spelen in de zomer helpt daarbij. Beachvolleybal 
kan complementair aan zaalvolleybal worden beoefend en verlengd daarmee het seizoen. Beachvolleybal 
kan zowel recreatief als in competitevorm worden beoefend. Juist door de organisatie in toernooivorm past 
het uitstekend in drukke periode van de zomermaanden. 

Naar de gewenste situatie 
Polaris wil beachvolleybal aanbieden: 

 Voor jong en oud 

 Voor leden 

 Voor niet-leden (kunnen uiteraard wel lid worden) 

 Voor iedereen uit de omgeving 

 Voor wie van gezelligheid houdt. 
 
Organisatie: 
Het beachvolleybal wordt georganiseerd door een aparte beachvolleybalcommissie, die wel onderdeel is van 
VC Polaris.  De voordelen zijn: 

 1 aanspreekpunt; 

 1 vereniging; 
bij lid worden: contributie betaling in juni voor het hele beachseizoen (de laatste zaal-contributie is in mei, dus 
geen extra hoge lasten in juni); 
 
Accommodatie: 
In Brandevoort wordt een sportpark aangelegd met ruimte voor 4 beachvolleybalvelden. Tevens zijn er nog 
meer sportvoorzieningen op het beweegpark waar de beachvelden komen, zoals: 

 mini-kunstgrasveld; 

 verhard deel tbv streethockey, basketbal; 

 buiten fitnessruimte; 

 jeu de boulesbanen; 

 buiten het beweegpark komen ook nog: 2 gras voetbalvelden, 1 kunstgrasvoetbalveld en een loopcircuit 
rondom het veld; 

 buiten de hekken komen dan nog: een fietscrossterrein en een skatebaan. 
 
Deskundige trainers 
Ook beachvolleybal wil Polaris op een goede en verantwoorde wijze aanbieden aan de deelnemers. 
Daarvoor is specifieke beachvolleybalkennis nodig. Daarom ziet Polaris graag dat belangstellenden de 
cursus beachvolleybaltrainer gaan volgen 

 

 Polaris is een sterke volleybalvereniging,  waar leden zich thuis voelen en 
betrokken zijn, en waar structureel op divisieniveau wordt gespeeld. 

 
 

 

  De  
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Evenementen 
Naast het geven van beachvolleybaltrainingen bestaat uiteraard de mogelijkheid tot het organiseren en 
spelen van toernooien, bijvoorbeeld: 

 interne toernooien; 

 basisschooltoernooi ism JIBB; 

 voortgezet onderwijstoernooi (Carolus Borromeus College is al geinteresseerd); 

 bedrijfsuitjes; 

 Brandevoorter Dag Event. 

Acties  

Actie 1:     Instellen van een commissie “beachvolleybal” 
Door wie:   
Planning: 

Actie 2:     Geinteresseerde leden/ trainers de cursus beachvolleybaltrainer laten volgen 
Door wie:   
Planning: 

Actie 3:    Evenenten op het nieuwe beweegpark laten organiseren. 
Door wie:   
Planning: 
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Bijlage 3 
 
Actieplan verenigingsklimaat 
 

 

Visie 

 

 

 

Huidige situatie 
De vereniging is in het bezit van een eigen accommodatie met een eigen kantine. In het volleybalseizoen zijn 
er iedere zaterdag thuiswedstrijden en vertrekken uitspelende teams vanuit de kantine en komen daar na hun 
wedstrijd terug. Publiek en ouders komen kijken naar de thuisspelende teams. Publek en spelers gebruiken 
een consumptie in de kantine. Met name de eigen kantine schept een speciale sfeer. 

Buiten de volleybalactiviteiten worden de nodige andere activiteiten georganiseerd. Er is een goed gevulde 
activiteitenkalender. Te denken is aan feesten (openings-, Sinterklaas, Carnaval, eindecompetitiefeest), Grote 
Clubactie, vrijwilligersbedankavond, jeugdkamp, deelname ODI-toernooi. 

Normen en waarden in de samenleving veranderen, ook in de sport. Ongetwijfeld is sprake van een 
verruwing in het gedrag en in het respect voor de ander. In de volleybalsport valt dit tot op heden nog mee, 
maar Polaris is onvoldoende voorbereid op incidenten en excessen. 

Gewenste situatie 
Een uitstekende verenigingsfeer bestaat uit, in ieder geval en als basis een sfeer waarin leden en bezoekers 
zich veilig voelen, en daarboven een omgeving die gezellig is en waar leuke, aansprekende activiteiten 
worden georganiseerd; dus: 

 Een veilig sportklimaat; 

 Afspraken over normen en waarden binnen de vereniging; 

 Een omgeving (kantine en hal) waar een prettige, gezellige sfeer heerst, waar je je thuisvoelt; 

 Een omgeving, waar andere verenigingen en officials gastvrij worden ontvangen en behandeld; 

 Leuke, aansprekende activiteiten buiten het volleybal 
 

Naar de gewenste situatie 
Volleybal is de familiesport bij uitstek en dat moet zo blijven. Tot dusver zijn er weinig incidenten op en rond 
het volleybalveld. Maar helaas moeten we constateren dat de samenleving verruwt en dat het respect voor 
elkaar te wensen overlaat. Graag willen we dit gedrag tegengaan en zeker buiten de deuren van de 
sporthallen houden.  Daarom is een statuut “Normen en Waarden” opgesteld (zie bijlage…) Dit zal 
uitgedragen moeten worden binnen de vereniging. Dan is het volstrekt helder hoe wij bij VC Polaris met 
elkaar omgaan en waar we elkaar op kunnen aanspreken.  

De gastvrijheid op competitiedagen naar officials en bezoekende teams kan nog wat worden verbeterd. De 
verwijzing naar kleedkamers kan wat beter, evenals de opvang van scheidsrechters. Een “gastheer/ vrouw”op 
competitiedagen is wellicht een optie. 

Het is een goede gewoonte buiten het volleybal tal van activiteiten te organiseren. Deze worden over het 
algemeen goed gewaardeerd. Dit moet zo blijven. Wel is het zaak met deze activiteiten aansluiting te houden 
bij de belangstelling van een zich wijzigende samenstelling van het ledenbestand. Gelet het grote aantal 
jeugdleden is het verstandig de belangstelling van de jeugd goed in de gaten te houden en wellicht zelfs een 
speciale jeugdcommissie in te stellen, speciaal voor jeugdactiviteiten. 

Volgend jaar (2014) is voor Polaris een bijzonder jaar: 

 20 januari 2014: 30 jaar Twiertijd 

 18 mei 2014: 35 jaar Polaris 

 9 oktober 2014: 60 jaar volleybal in ’t Hout. 

 Polaris is een sterke vereniging,  waar leden zich thuis voelen en betrokken 
zijn, en waar op divisieniveau wordt gevolleybald. 

 
 

 

  De  
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2015 is voor het volleybal in Nederland een bijzonder jaar. In dat jaar wordt in Nederland het EK-dames en 
het WK-beach georganiseerd. 
  
De komende twee jaar zijn daarmee bijzondere evenenementen mogelijk: 

 Polaris aanmelden als host voor een oefeninterland, open training of clinic van een Oranje-team; 

 Met de leden de nationale teams komen aanmoedigen bij wedstrijden in eigen land; 

 Genoemde twee evenementen met de hele vereniging bezoeken. 
 
Bovendien kan een Oranje Ambassadeur binnen de  vereniging worden benoemd, die tot taak krijgt 
informatie over evenementen door te geven aan de leden en bezoeken te organiseren; tevens kunnen de 
leden worden geattendeerd op de sociale volleybalplatformen. 
 
 

 

Acties  

Actie 1:     Uitdragen van het statuut “Normen en waarden”binnen de vereniging 
Door wie:   
Planning: 

Actie 2:     Instellen van de functie “gastheer/ gastvrouw” op competitiedagen 
Door wie:   
Planning: 

Actie 3:     Instellen jeugdcommissie tbv jeugdactiviteiten 
Door wie:   
Planning: 

Actie 4:     Benoemen Oranje-ambassadeur 
Door wie:   
Planning: 
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Bijlage 4 
 
Actieplan vrijwilligers 
 

Visie 

 

 

 

Huidige situatie 
Leden worden niet als zeer betrokken bij de vereniging ervaren. Afhankelijk van de aard van de taak worden 
wel of geen  vrijwilligers gevonden. Voor kleine klussen als tellen, vlaggen, thuiswedstrijden fluiten en 
zaalwacht worden teams aangewezen en meestal lukt de invulling van de werkzaamheden wel. Bardiensten 
kunnen meestal wel worden ingevuld, maar is problematisch bij externe activiteiten (waar de vereniging geld 
mee kan verdienen). Fluiten van uitwedstrijden is echt een groot probleem; zelfs zo groot dat teams lager 
moesten worden ingeschreven. Vinden van trainers is elk jaar weer moeizaam. Belangrijke commissies als 
technische commissie en sponsorcommissie zijn structureel onderbemensd. Veel jeugdleden en weinig 
seniorleden legt ook een hogere werkdruk  op de senioren. Conclusie: kleine klussen (zeker voor of na de 
eigen wedstrijd) lukt nog wel; klussen met meer tijdsbeslag zeer problematisch. 

Gewenste situatie 
Leden, die niet alleen enthousiast en met plezier volleyballen, maar die ook betrokken zijn bij de vereniging 
en gemotiveerd zijn de handen uit de mouwen te steken om ook voor anderen volleybal tot een leuke, 
attractieve bezigheid te maken. 

Dus kortom: voldoende vrijwilligers met de juiste competenties op de juiste plaatsen. En dat niet alleen nu, 
maar ook in een toekomstige situatie waar ambities nader zijn ingevuld. 

Naar de gewenste situatie 

De volleybalbond constateert een trend naar meer consumptief gedrag. Dat betekent dat mensen wel willen 
volleyballen, maar op een tijd die hen uitkomt en met zo weinig mogelijk verplichtingen, zeker geen 
bijkomende verenigingsklussen. Meer het sportschoolidee, dus.  

Deze trend staat min of meer haaks op het fenomeen “teamsport” en de huidige kompetitie over 22 
wedstrijdronden van september tot en met april. Wij staan zeker open voor nieuwe volleybalvormen, maar 
inspelend op die trend zou je dan bijvoorbeeld moeten komen tot toernooivormen waar leden per toernooi 
kunnen inschrijven. Voor recreatief volleybal is dit wellicht een optie, voor prestatief volleybal gaan wij 
vooralsnog uit van huidige kompetitie-organisatie met de nodige verplichtingen. 

Wel willen wij inhaken op de trend, dat mensen minder tijd hebben. Maar mensen willen wel ergens bij horen 
(Facebook en zijn vrienden). Wij gaan ervan uit, dat als je bij de vereniging Polaris wilt horen, wij mogen 
vragen samen de schouders eronder te zetten en af en toe mee te helpen. Daarom willen wij doe-activiteiten 
aanbieden in een vorm met weinig tijdsbeslag en op een moment dat zoveel mogelijk flexibel is. 

Bovenstaande betekent veel vrijwilligers, die kleine taakpakketten uitvoeren. Dat vraagt in ieder geval twee 
zaken  van de organisatie: 

 Het opknippen van (huidige) taakpakketten (>> overzicht taken/ activiteiten); 

 Meer mensen aansturen betekent een meer professionele aansturing 
 
Vervolgens zullen vrijwilligers gezocht moeten worden voor de uitvoering van de (kleinere) taakpakketten. 
Belangrijk is daarbij dat mensen zich kunnen identificeren met de vereniging. De visie en ambitie zal moeten 
worden uitgedragen, het imago verbeterd, er moet geloof en uitstraling zijn. “Verkoop de vereniging” (daar wil 
je bijhoren!!!) 
 
De zoektocht naar vrijwilligers leidt tot een inventarisatie: 
• Wie hebben we in huis?   (ledenbestand); 

 Polaris is een sterke volleybalvereniging,  waar leden zich thuis voelen en 
betrokken zijn, en waar structureel op divisieniveau wordt gespeeld. 

 
 

 

  De  
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• Wie kunnen we betrekken? (ouders/ partners)?  
• Wie nog meer ? 
 
Uiteindelijk zal er een match moeten plaatsvinden tussen capaciteiten/kennis en interessante/leuke 
takenpakketten. In het proces van matchen kan het takenpakket flexibel zijn; uiteindelijk moeten wel alle 
taken worden uitgevoerd, maar tot op zekere hoogte kunnen de capaciteiten/ kennis van de vrijwilliger 
centraal staan. Verder is het bij het tot stand komen van de match belangrijk of de ruilrelatie in evenwicht is: 
d.w.z. “wat hebben we te bieden?” tegenover “wat vragen we?” . Dat laatste ligt vast in het (flexibel) 
takenpakket, het eerste kan van alles zijn, maar is wel belangrijk!!!: 

 ontwikkeling van vaardigheden; 

 opleiding; 

 nieuw relatie netwerk; 

 plezier/ voldoening; 

 waardering; 

 vrijwilligersvergoeding 
 
Een meer professionele aansturing impliceert een  intake- gesprek, waarin naast de selectie ook gesproken 
wordt over wederzijdse verwachtingen, het taakpakket en waarin zaken worden vastgelegd. Tenslotte zullen 
de vrijwilligers moeten worden begeleid; daarbij spelen zaken als: 

 Vrijwilligersovereenkomst; 

 Voortgangsgesprekken; 

 Opleiden; 

 Belonen/ waarderen 
  
Ook mentorschap kan een belangrijke rol spelen. Tenslotte:  Vrijwilligersbeleid = Motivatiemanagement 
 
Bovenstaande betekent wel een flinke inspanning om tot een andere organisatie te komen. Dialoog met 
commissies over deze ideeen zijn nodig. Kortom: er zal een traject tot organisatiewijziging worden ingezet. 
Het combineren van taakpakketten met capabele vrijwilligers is daarmee een belangrijke functie. De nieuwe 
functie vrijwilligerscoordinator is daarmee geboren.  
 
Daarnaast willen we nog aandacht schenken aan twee vrijwillige functies; 

 Scheidsrechter; 

 Bestuurder 

Scheidsrechters 

In 2016 maakt arbitrage een integraal onderdeel uit van het functioneren van Polaris. Er is een actief 
arbitragebeleid en leden worden gestimuleerd en begeleid in het fluiten van wedstrijden. Leden zijn zich 
ervan bewust dat het fluiten van wedstrijden een collectieve verantwoordelijkheid is.  
 
In diverse sporten (o.a. hockey en golf) is het gebruikelijk eerst een spelregeltoets te moeten afleggen 
alvorens speelgerechtigd te worden. Spelregelkennis is immers een vereiste om het spel goed te kunnen 
spelen. Binnen het volleybal is spelregelkennis momenteel nog geen vereiste om uit te mogen komen in een 
door de Nevobo georganiseerde competitie. Dit leidt tot onnodige discussies en irritaties tussen spelers, 
officials en coaches en tot problemen rondom de leveringsplicht. Daarom leeft bij de NeVoBo het idee om 
een verplichte spelregeltoets voor alle volleyballers te introduceren. 
 
Het volleybal participeert in het programma ‘Veilig Sport Klimaat’ (VSK) waarin het ontwikkelen van een 
online leeromgeving voor officials een project is. In deze omgeving kunnen sporters dan hun spelregelkennis 
oefenen, toetsen en up to date houden via testjes, spelletjes en toetsen. Het af te leggen examen blijft gratis 
en geeft recht op het leiden van wedstrijden op het laagste niveau. 
 
Polaris staat in principe welwillend achter dit idee om genoemde toets verplicht te stellen voor alle leden 
ouder dan 12 jaar. De komende jaren zal de NeVoBo deze zaak uitgebreid gaan bespreken met verenigingen 
en leden teneinde tot een model te komen waar draagvlak voor is. 
 
Intussen zal Polaris op korte termijn voldoende (uit)scheidsrechters  moeten vinden anders moeten wellicht 
volgend seizoen nog meer teams worden teruggetrokken. Een korte termijn crash-actie is noodzakelijk. 



 

a7888330-e2aa-4b00-904c-41762a6b2882Beleidsplan Polaris vs 3 conceptversie d.d.20-04-13 26 

Bestuurders 
Er worden steeds hogere eisen aan sportverenigingen gesteld. Niet alleen goed sportaanbod, maar ook 
worden clubs gevraagd om een veilige sportomgeving en een maatschappelijke positionering. 
 
De komende jaren wil de NeVoBo veel energie steken in de bewustwording van bestuurders voor de 
toenemende eisen (code Goed Sportbestuur) die aan een sportclub en sportbestuurder gesteld worden, maar 
ook van de kansen die er liggen. Hiervoor zullen zowel fysieke bijeenkomsten als diverse 
communicatiekanalen benut worden; zowel sportspecifiek als sportbreed via het programma Veilig 
SportKlimaat (VSK). 
 
Polaris zal, indien relevant,  aan deze  bijeenkomsten deelnemen. 
 
Wat vragen de acties en activiteiten van de mensen die ermee aan de slag gaan: 
Acties en activiteiten vragen de nodige kennis van het reilen en zeilen van de vereniging. Daarom en voor het 
nodige draagvlak dienen de belangrijkste commissies bij de acties te worden betrokken. Omdat er (wellicht) 
ook organisatiewijzigingen aan de orde zijn, die commissies overstijgend zijn, wil het bestuur zelf het 
voortouw nemen. Daarnaast is de nodige HRM-kennis wenselijk. Bezien moet worden of die binnen de 
vereniging aanwezig is. Mogelijk kan die persoon ook een latere rol gaan spelen in de begeleiding van 
vrijwilligers (coordinator vrijwilligers), maar werving kan ook los gezien worden van die begeleiding 
(opknippen!) 

Randvoorwaarden  
Inbreng van de belangrijkste commissies 
Trekkerschap bestuur 

Risico’s   
Grootste risico is, dat er onvoldoende (capabele) vrijwilligers kunnen worden geworven. Daarmee wordt de 
vereniging rechtstreeks in haar bestaan bedreigd. Een terugvaloptie zou dan kunnen zijn vrijwilligerswerk min 
of meer verplicht te stellen en te koppelen aan het recht kompetitie te spelen. Dat kan met de systematiek 
“Club Actief”, waarbij elke beschikbaarheid voor een taak/ activiteit beloond wordt met een aantal punten en 
waarbij een minimum aantal punten is vereist voordat de spelerskaart beschikbaar wordt gesteld. 

Ook een optie is de contributie te verhogen en met genoemd puntensysteem de gelegenheid geven 
contributie terug te verdienen. In feite kan dan vrijwilligerswerk worden afgekocht middels een hogere 
contributie. Dit is eigenlijk een invoering van het “sportschoolmodel” voor diegenen die dat willen (en het geld 
hebben). Of dit een wenselijke ontwikkeling is blijft de vraag. 

Acties  

Actie 1:     Samenstellen opgeknipte (flexibele) taakpakketten 
Door wie:  Bestuur/ TC/ BVA/ Commerciele commissie 
Planning: 

Actie 2:     Organisatiewijziging (bestuur/ management) 
Door wie:  Bestuur 
Planning: 

Actie 3:    Vaststellen begeleidingsstructuur vrijwilligers 
Door wie:  Bestuur / coordinator vrijwilligers 
Planning: 

Actie 4:     Inventariseren competenties binnen ledenbestand 
Door wie:  Ledenadministratie 
Planning: 

Actie 5:     Inventariseren competenties ouders 
Door wie:  Ledenadministratie 
Planning: 

Actie 6:     Uitdragen visie en ambities vereniging 
Door wie:  Bestuur 
Planning: 

Actie 7:     Werven/ benaderen potentiele kandidaten 
Door wie:  Coordinator vrijwilligers 
Planning: 
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Actie 8:     Voeren intake-gesprekken/ vastleggen afspraken 
Door wie:  Coordinatoren commissies/ coordinator vrijwilligers 
Planning: 

Actie 9:     Inventariseren uitscheidsrechters en kandidaten benaderen (urgent!!) 
Door wie:  Scheidsrechtercoordinator 
Planning:   

Actie 10: Werk maken van arbitragebeleid binnen uw club 
Door wie:   
Planning: 

Actie 11: • Een scheidsrechtercoördinator aanstellen die verantwoordelijk is voor de aanwijzing 
Door wie:   
Planning: 

Actie 12: Draagvlak binnen de club creëren met betrekking tot het belang van voldoende arbitrair kader 
Door wie:   
Planning:   

Actie 13: Leden informeren en stimuleren om de gratis spelregeltoets af te leggen 
Door wie:   
Planning: 

Actie 14: Verplicht stellen van het behalen van een licentie binnen de club 
Door wie:   
Planning: 

Actie 15: Op basis van aanwezige licentie aanwijzen 
Door wie:   
Planning:   

Actie 16: Deelnemen aan activiteiten voor bestuurders 
Door wie:   
Planning: 
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Bijlage 5 
 
Actieplan communicatie 
 

Visie 

 

 

 

Huidige situatie 
Er is te weinig oog voor het imago van de club bij bijvoorbeeld de gemeente, scholen en nieuwe leden. Er is 
summier aandacht voor externe communicatie. Het bestuur communiceert onvoldoende (te weinig tijd) met 
collega-bestuurders en beleidsmedewerkers.  

Gewenste situatie 
Een situatie waarbij relevante personen, maar ook het grote publiek in Helmond Polaris op het netvlies heeft, 
op de manier zoals in de visie beschreven. 

Naar de gewenste situatie 
Wat willen we communiceren: 

 Sterke, professionele volleybalvereniging; 

 Familiesport, thuisgevoel, dagje Polaris; 

 Aantrekkelijk speelniveau; 

 Beachvolleybal; 

 Recreatievolleybal; 

  Uitstekende volleybalopleiding 
 
Doelgroepen: 
Bestaand: 

 Jeugdleden; 

 Seniorleden; 

 Verenigingsleden: 

 Vrijwilligers 

 Sponsors; 
 
Nieuw: 

 Potentiele jeugdleden; 

 Potentiele seniorleden; 

 Potentiele vrijwilligers; 

 Potentiele sponsors; 

 Beleidsmedewerkers gemeente; 

 Beleidsmedewerkers NeVoBo; 

 Andere verenigingen; 

 Inwoners Helmond 
 
Communicatiemiddelen: 
Intern: 

 Webpagina; 

 Facebook; 

 Email; 

 Prikbord; 

 Nieuwsmuur; 

 Flyers. 
 
 

 Polaris is een sterke volleybalvereniging,  waar leden zich thuis voelen en 
betrokken zijn, en waar structureel op divisieniveau wordt gespeeld. 

 
 

 

  De  
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Extern: 

 Pers; 

 Kabelkrant; 

 Omroep Helmond; 

 Free publicity; 

 Advertenties; 

 Shirtreclame  
 
 

Acties  

Actie 1:     Opstellen communicatieplan 
Door wie:   
Planning: 

Actie 2:      
Door wie:   
Planning: 
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