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De opzet van dit beleidsplan

Proces van totstandkoming beleidsplan

1. De stip op de horizon

2. Beeld van de huidige situatie

3. Beeld van de gewenste situatie

4. Inzicht in hiaat tussen huidige en gewenste 
situatie

5. Consequenties van de stip voor de diverse 
beleidsthema’s

6. Consequenties van de stip voor organisatie 
en commissies

Aanpak per beleidsthema

1. Stip op de 
horizon

4. Beleid

5. Plan van 
aanpak

6. Uitvoering
en organisatie

2. Extern 
onderzoek

3. Intern 
onderzoek

2Gebaseerd op “Besturen met een Visie”, door 



1. De stip op de horizon
Een langetermijnvisie

Een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de vereniging in de toekomst

Ambitieus en collectief gedeeld

Biedt perspectief over periode van 2 tot 5 jaar
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VollinGo’s stip op de horizon (over 3 jaar)
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Wat is deze stip?

In 2020 zijn wij niet alleen Dé Volleybalclub van 
Gouda, maar doorgegroeid naar:

Dé Volleybalclub van het Groene Hart

Bij ons kan je terecht voor zaal- én 
beachvolleybal,
in beide gevallen voor zowel prestatie- als 
breedtesport

Niet alleen vanuit Gouda, maar ook vanuit de 
regio komt men naar ons toe om wat wij bieden,
zoals voor talentontwikkeling en beachfaciliteiten

Wat willen we in 2020 hebben bereikt?

• Beachvolleybal is geïntegreerd als een volwaardig 
onderdeel van de vereniging
• Met een volwaardige beachaccomodatie naast de Zebra

• Er is een stevige basis van jeugdleden om 
continuïteit van talentontwikkeling te kunnen 
garanderen en daarnaast ook breedtesport te 
kunnen bieden
• Zowel meisjes als jongens, van 4 tot 13 jaar

• We zijn met Dames 1 op weg naar de eredivisie en 
we prepareren Heren 1 voor de volgende stap
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2. Beeld van de huidige situatie
Waar staan we nu

Wat hebben we in huis 

Wat is onze uitgangspositie

Het is begin 2017
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Wie zijn wij als vereniging? Wat kunnen we?

Als vereniging moet je in staat zijn om je doelen te kunnen realiseren. Daarvoor moet je weten wie je in huis hebt, wat je kan, 
waartoe je in staat bent. Door middel van intern onderzoek worden enkele kenmerken van onze vereniging vastgesteld.
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Kernkwaliteiten en kernwaarden
Onze vereniging heeft bepaalde kwaliteiten in huis, die ons 
gemaakt hebben tot wat of wie we zijn. Daarnaast hebben 
we waarden die wij belangrijk vinden voor ons handelen.
Deze kwaliteiten en waarden zijn op een rij gezet.

Cultuur
We hebben als vereniging een bepaalde cultuur. Onze cultuur 
zegt iets over onze potentie om dingen geregeld te kunnen 
krijgen, maar ook iets over waar we extra aandacht aan moet 
besteden als het niet van nature in ons zit. Welk type cultuur 
het meeste op ons van toepassing is, en welk voordeel we 
hieruit kunnen halen, is uitgezocht.

SWOT-analyse
Als vereniging staan we in de maatschappij. Er komen kansen
en bedreigingen op ons af. En zelf hebben wij sterke en 
zwakke punten, die in ons voordeel of in ons nadeel werken 
om die kansen op te pakken, of de bedreigingen af te 
wenden. Ook hier hebben we bij stilgestaan.

Beachenquête
In juni 2016 hebben we binnen de vereniging een enquête 
rondgestuurd om te peilen aan welke beachmogelijkheden 
behoefte is, en wie waaraan wil meehelpen. Dit geeft een 
beeld van de uitgangssituatie.



Onze Kernkwaliteiten en Kernwaarden

Welke kernkwaliteiten hebben wij als 
VollinGo?

Wat is kenmerkend voor ons en maakt ons tot 
wat wij zijn? Hoe zien buitenstaanders ons?

1. Familievereniging, betrokken bij elkaar, 
vertrouwd

2. Positieve sfeer, sportief, maar ook fanatiek

3. Goede begeleiding (bij meeste teams)

4. Duidelijke lijn qua opleiding, speltechniek 
(via trainershandboek)

5. Groei en ontwikkeling nastrevend, 
vooruitstrevend

Welke kernwaarden hebben wij als 
VollinGo?
Wat zijn belangrijke waarden voor ons waar 
wij naar leven?

1. Respect & aandacht voor iedereen 
(intern/extern), fair play

2. Mogelijkheid voor iedereen om op 
eigen niveau te spelen

3. Goede jeugdopleiding is belangrijk voor 
later

4. Werken aan binding met de vereniging 
(behoud van leden)
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Onze Cultuur

Er zijn vier cultuurvormen mogelijk in 
organisaties. Meestal domineert één van 
die cultuurvormen, maar zijn aspecten van 
de andere ook zichtbaar.

Bij VollinGo komen de vier cultuurvormen 
in deze volgorde tevoorschijn 

Conclusie:

De verwachting is dat wij in staat zijn mooie 
dingen te bereiken door onze schouders 
eronder te zetten, en dat doen we met 
elkaar, met een vleugje creativiteit.

We zijn minder goed in het vastleggen van 
de resultaten in procedures en afspraken, 
dus daar moeten we bewust aandacht aan 
geven.

1. Daadkrachtcultuur
Pragmatisch en resultaatgericht; 
Competitief en doelgericht, wil om te 
winnen

2. Betrokkenheidscultuur
Mensen en onderlinge samenhang; 
Participatie, samenhang, openheid, 
wederzijds vertrouwen

3. Creatieve cultuur
Creativiteit en realiseren risicovolle 
doorbraken; Stoutmoedige mensen, bereid 
nek uit te steken

4. Analytische cultuur
Beheersing interne processen; Analytisch, 
hiërarchisch, procedureel
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Onze SWOT-analyse
Strengths (intern)

• Goede trainers & kader & opleiding, juiste mensen op 
juiste plek

• Daadkrachtcultuur, bereidheid om te leren
• Beleving van clubgevoel zit in de lift, dat laat weer 

dingen gebeuren
• Goede bereikbaarheid voor gemeentes om ons heen

Weaknesses (intern)

• Afhankelijk van een kleine groep vrijwilligers, nieuwe 
melden zich niet vanzelf aan

• Dunne basis jongensteams, te weinig voor 
herentalentenlijn

• Nog te eenzijdige financiering (alleen 
damestalentenlijn)

• Gat soms te groot tussen talentenlijn en breedtesport

Opportunities (extern)

• Wijken waar veel jeugd te vinden is, zijn in de buurt
• Eigen beachvelden naast de Zebra?
• Nevobo heeft komende jaren ongeveer dezelfde 

doelen waarop meegelift kan worden
• Goede relatie met SPG, Brede School en Wethouder
• Komt kantinebeheer met –inkomsten weer in beeld?
• Al het Goudse volleybal integreren?

Threats (extern)

• Subsidies e.d. alleen nog maar in combinatie met 
maatschappelijk belang

• Krimp schooljeugd in onze regio
• Verenigingen met hoger spelende teams die onze 

talenten wegkapen
• Geen draagvlak of financiering mogelijk voor eigen 

beachvelden
• Wegvallen van continuïteit relatie met SPG
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Samenvatting resultaten 
van beachenquête

Welke beachvolleybal mogelijkheden zou jij graag willen zien?
Ik zou graag...

(individuele) training kunnen krijgen. 17

vrij kunnen spelen met andere VollinGo-leden. 42

vrij kunnen spelen met introducees (dus niet VollinGo-leden). 25

een BVT-training willen volgen (om zelf beachtrainer te 
kunnen worden).

6

mee willen spelen met Gouda Beach. 13

mee willen doen met andere beachevents waarbij VollinGo 
betrokken is.

13
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Om beachvolleybal mogelijk te maken binnen de vereniging, is 
hulp nodig van vrijwilligers. Welke vorm van hulp zou jij willen 
bieden?
Ik wil best...

beachtraining geven aan junioren. 6

beachtraining geven aan senioren. 0

coördinatie verzorgen van aanmeldingen versus 
beschikbaarheid (o.a. via de reserveringswebsite).

6

op bepaalde dagen zorgen dat het veld geopend en afgesloten 
wordt.

10

af en toe de velden netjes houden en zorgen dat ze 
bespeelbaar zijn.

10

coördinatie doen van beachmateriaal. 1

deelnemen in de Beachvolleybalcommissie binnen VollinGo. 8

meehelpen met Gouda Beach, als vrijwilliger (zie oproep op 
website VollinGo).

6

[voor jeugdleden:] mijn ouders willen voordragen om 1 van 
deze taken te doen.

0

Enquête van juni 2016
Verenigingsbreed uitgestuurd
57 Respondenten



Conclusies intern onderzoek naar kwaliteiten, 
waarden, cultuur, SWOT en beach

Wat zit wel goed:
• Goede sfeer, clubgevoel

• Sportief, competitief, fair play

• Pragmatisch, aanpakken en proberen

• Aandacht voor jeugd en ontwikkeling

• Veel jeugd in onze omgeving, lokaal en 
regionaal

• Interesse in beach bij bepaalde categorieën

Waar moeten we op letten:
• Vinden van voldoende vrijwilligers en 

financiering om extra activiteiten mogelijk te 
maken

• Borgen van juiste afspraken en procedures
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3. Beeld van de gewenste situatie
Waar staan we straks

Wat hebben we dan bereikt 

Wat zijn de resultaten

Het is dan 2020
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VollinGo als de club van het 
Groene Hart!

# Beleidsthema Toelichting

1 Uitbreiding / groei van aantal jeugdleden van 
4 tot en met 13 jaar.

Een stevige basis aan jeugdleden, de ‘piramide’ moet breder.
De juiste opbouw en basis om meidentalentenlijn te voeden en 
jongenstalentenlijn op te bouwen, naast het bieden van breedtesport 
voor de rest.

2 Beachvolleybal integreren als een volwaardig 
onderdeel in de vereniging.

Een gestroomlijnde organisatie met voldoende mogelijkheden om te 
spelen en te trainen, op volwaardige beachvelden, zodat we alle weken 
van het jaar kunnen volleyballen.

3 Mogelijkheden onderzoeken voor regionale 
samenwerking om het hoogste niveau terug 
te krijgen in het Groene Hart.

Een gestage en stabiele groei van damestalentenlijn richting eredivisie
en het voorbereiden van herentalentenlijn naar het volgende niveau.

Om dat te kunnen realiseren moeten we werken aan drie thema’s:
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Uitwerking beleidsthema 1

Uitbreiding / groei van aantal jeugdleden van 4 tot 
en met 13 jaar
De juiste opbouw en basis om meidentalentenlijn te voeden en jongenstalentenlijn 
op te bouwen, naast het bieden van breedtesport voor de rest.
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Waar staan we nu, begin 2017
Jeugdopbouw

Leeftijd Meisjes Jongens Totaal M.-teams J.-teams Mixteams Totaal

A-jeugd 17 9 26 2 1 3

B-jeugd 25 9 34 3 1 4

C-jeugd 24 3 27 2 1 3

Mini-6 3 2 5 1 1

Mini-5 5 5 10 2 2

Mini-4 6 6 12 1 1 2

Mini-3 3 3 6 1 1

Mini-2 2 4 6

Mini-1

Speeltuin 3 5 8 1 1

(65%)  88 (35%)  46 134 (47%)  8 (18%)  3 (35%)  6 17

16Getallen zijn momentopname, kunnen door recente grote toeloop afwijken



VollinGo’s toekomstvisie
Jeugdopbouw
Ambitie: zoveel mogelijk eigen, zelf opgeleide talenten

Doelstelling: leren en groeien = iedereen speelt ongeveer evenveel

Voorwaarde: jeugdafdeling van voldoende omvang om te kunnen opleiden

Strategisch belang: meer jeugd geeft meer opties voor breedtesport en talentontwikkeling

Historie: eerste plannen in 2015, start Volleybalspeeltuin in 2016

Jongens: vroeg binnenhalen, voordat ze bijvoorbeeld gaan voetballen
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Meer (jonge) jeugd

Meer oudere jeugd
Meer doorstroming naar

senioren

Meer mogelijke
talenten

Versterking prestatielijnen
dames & heren



VollinGo’s toekomstvisie
Jeugdopbouw
Basis verbreden

Jeugdafdeling van onderaf voeden, piramide 
verbreden door aanbieden van:

• Volleybalspeeltuin (4-7 jarigen)

• Clinics op basisscholen en in de wijk (7-12 jarigen)

Succes al enige tijd zichtbaar:

• Groei van aantallen mini’s en toename jongens 
waardoor inmiddels evenveel jongens als meisjes

• Zelfs groei bij C- en B-jeugd

Doelstelling voor 2017-2020

Aantallen meidenteams handhaven, maar met 
ruim voldoende speelsters per team.

Aantallen jongensteams uitbreiden, per 
leeftijdscategorie een team op hoger en lager 
niveau.

Een extra meisjes/jongens A-team in 2020 is 
waarschijnlijk nog te ambitieus binnen deze 
periode.
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JA1 (JA2?)

JB1 JB2

JC1 JC2

MA1 MA2 (MA3?)

MB1 MB2 MB3

MC1 MC2 MC3

D1
H1

Talententeams

Jeugdafdeling

De Speeltuin



Waar in Gouda zit onze toekomstige jeugd?

Bron: BRP, Gemeente Gouda, 2015

Bevolkingsaantallen per wijk, 2015

19



VollinGo’s toekomstvisie
Waar gaan we op zoek naar nieuwe jeugd?
Veel potentie in Goverwelle en omliggende wijken (rood omcirkeld), de vijver is groot (1.730 kinderen) dus 
‘let’s go fishing’.

In Korte Akkeren en Kort Haarlem (blauw omcirkeld) is veel jonge jeugd, deze zijn qua sportende jeugd als 
‘probleemwijk’ uit het onderzoek van Gouda gekomen.

Focus op kinderen vanaf 4 tot 13 (ong. brugklasleeftijd). Oudere kinderen hebben vaak al een sport gekozen. 
En oudere kinderen zonder volleybalervaring zijn lastiger in te passen in B- of A-teams.

Gewenste groei van ongeveer 50%, met evenwichtige verhouding tussen meiden en jongens.

Goudse regio’s waar we actief via scholen en clinics kinderen willen bereiken zijn Gouda Oost en Noord maar 
bijvoorbeeld ook in Reeuwijk. Sommige leden komen daar al vandaan en in Reeuwijk is momenteel geen 
jeugdvolleybal.

Bekendheid creëren via communicatie kan in een groter gebied, bijvoorbeeld omliggende dorpen als 
Haastrecht, Moordrecht, evt. Krimpenerwaard.

Website, krant, Facebook of flyers zijn voor de hand liggende communicatiemiddelen, daarnaast moet er via 
eigen leden en via eigen acties publiciteit gegenereerd worden.
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Actieplan voor: “Uitbreiding / groei van aantal jeugdleden van 4 tot en met 13 jaar”

Huidige situatie: Gewenste situatie:

• 92 kids (52m / 40 j)
• 55 mini’s (30 m / 25 j) + 2xC meiden (=18) + 1xC jongens 

(=9)
• Speeltuin: 10

• +50%  135 kids (60% m / 40% j)
• 75 mini’s (40 m / 35 j) + 3xC meiden (=27) + 2xC jongens (=18)
• Speeltuin: 15 (50% m / 50% j)

Aanpak ter realisatie gewenste situatie:

• Clinics, toernooien (zaal/beach) op basisscholen+brugklassen, onder- en naschools; in Gouda Oost/-Noord/Reeuwijk
• Communicatie, oa website, krant, FB, flyers; Gouda Oost/-Noord/Reeuwijk/Haastrecht/Moordrecht
• Via eigen leden: familiedag, funacties, mini vd week+, D1&H1 inzetten bij jeugd, etc.

Randvoorwaarden: Risico’s:

• Capaciteit aan mensen
• Geld voor publiciteit en extra trainers
• Weten waar doelgroep zit (verder uitwerken mbv gebiedsanalyses)

• Zowel zaal als beach

• Lastig vrijw. te vinden die tijd hebben onder schooltijd
• Kans dat investering niet opweegt tegen aanwas jeugd

Actie Eigenaar Planning

• Opzetten samenw. ID-college+sportklassen, SPG, Brede 
School

• Zoeken trainers & coaches
• Binnenhalen partners, bijv. obv MVO
• Opzetten communicatieplan en financieel plaatje

• Jeugdcommissie & Ester (primair)

• Partnercommissie (ondersteunend)

• Communicatie-cie. (ondersteunend)

• Technische cie. (ondersteunend)

• 2017
• 2018
• 2019



Uitwerking beleidsthema 2

Beachvolleybal integreren als een volwaardig 
onderdeel in de vereniging
Een gestroomlijnde organisatie met voldoende mogelijkheden om te spelen en te 
trainen, op volwaardige beachvelden, zodat we alle weken van het jaar kunnen 
volleyballen.
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Waar staan we nu, begin 2017
Beach tot nu toe
In zomerseizoen 2017 is er op het zand getraind door 4 groepen:
• Zandspeeltuin (4-7 jaar): 4-8 kinderen
• Mini’s (8-12 jaar): 25 kinderen
• C jeugd (15-16 jaar): 22 kinderen
• B jeugd (13-14 jaar): 16 kinderen
• A jeugd (17-18 jaar): 12 leden
• Senioren: 9 leden

Bij senioren weinig belangstelling voor training.
Vrijspelen wordt gedaan door zowel jeugd als senioren.

Jeugd met ambitie & talent wijkt uit naar o.a. Zevenhuizen vanwege betere trainingsmogelijkheden.

VollinGo gebruikte de beachvelden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Op andere avonden waren de velden ook beschikbaar voor mensen van buiten VollinGo.
We beheren de reserveringsapplicatie voor de beachvelden.

Huidige beachvelden zijn toereikend voor recreatief gebruik, niet voor officiële wedstrijden of toernooien. 
Faciliteiten (wc, water, stroom) zijn pas sinds kort beschikbaar via de Rugbyclub.

We leveren een bijdrage aan Gouda Beach.
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VollinGo’s toekomstvisie
Het hele jaar volleybal

Waarom beachvolleybal?

Speelt steeds grotere rol, met landelijke 
aandacht, ondersteund door Nevobo

Krijgt steeds meer aandacht via grote 
toernooien, van lokaal tot WK

Spreekt jeugd aan, vooral ook jongens

Lekker buiten, lekker in beweging, zomerse 
sfeer

Voordelen voor VollinGo?

Het hele jaar volleybalaanbod, geen 
onderbreking zaalseizoen, meer exposure

Boeien en binden door aantrekkingskracht 
op jeugd, vooral jongens

Breder aanbod voor schooljeugd, i.s.m. 
Brede School en SPG

Meer continuïteit in trainingsprogramma, 
geen terugval door zomerstop, dus hoger 
niveau te bereiken in zaal en op zand
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VollinGo’s toekomstvisie
Volwaardige beachmogelijkheden
1. Faciliteiten en mogelijkheden
Voor de komende zomerseizoenen is het doel om het 
aanbod op het zand verder uit te breiden, structureler 
vorm te geven en om ook hier meer faciliteiten te 
kunnen bieden (toilet, watertappunt, opslag 
materiaal).

2. Training geven en krijgen
Beachtrainers worden opgeleid om goede 
beachtraining te geven aan diverse jeugdteams. 
Daarnaast gaan we beachvolleybalclinics verzorgen 
aan scholen en bedrijven, om daarmee bekendheid te 
genereren.

3. Beheer en onderhoud
Het beheer van de huidige velden blijft zoveel 
mogelijk bij ons, maar dat betekent dat we een groep 
vrijwilligers nodig hebben die de coördinatie regelt, 
hand- en spandiensten levert bij beachactiviteiten en 
mogelijk klein onderhoud gaat doen.

4. Abonnement en financiën
Er komt een passende abonnementsvorm voor leden 
die ook willen beachen, of voor niet-leden die alleen 
willen beachen. Het doel is dat beachvolleybal zoveel 
mogelijk financieel zelfstandig is binnen de vereniging.
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VollinGo’s toekomstvisie
Beachvelden naast de Zebra
Op termijn willen we eigen beachvelden naast 
de Zebra!

4 velden met officiële afmetingen voor 
wedstrijden en toernooien

Kleedkamers, sanitair, kantine en 
parkeergelegenheid via Zebra

Ook te gebruiken voor andere beachsporten, in 
samenwerking met andere verenigingen

Plannen moeten worden uitgewerkt en 
realisatie in gang gezet
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VollinGo’s toekomstvisie
Beachvelden naast de Zebra

Feedback op ingediend Plan
Plan voorgelegd aan SPG in 2015

Namens SPG beoordeeld door Happy Feet Sport 
Systems. Ziet deze knelpunten:

• Past niet in geldend bestemmingsplan

• Impact op waterberging en beplanting

• Slagingskans laag ingeschat

Echter, Wethouder Sport en Sport-
beleidsambtenaar staan positief tegenover plan 
en adviseren medestanders te zoeken bij 
andere sportverenigingen. Zij zullen ons 
steunen bij ambtelijk traject.

Vervolgstappen
Werkgroep oprichten

Medestanders bij andere sportverenigingen 
zoeken

Draagkracht opbouwen, financiering 
organiseren

Business case opstellen

Vergunningentraject doorlopen

Realisatie in gang zetten

Exploitatie opzetten
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Actieplan voor: “Beachvolleybal integreren als een volwaardig onderdeel in de vereniging”

Huidige situatie: Gewenste situatie:
• Senioren: circa 40, jeugd: 50, mini’s: 25, speeltuin: 8
• Velden bij rugby
• Jeugd gaat in Rotterdam trainen
• Geen opgeleide trainers
• Betalen voor trainingen gaat contant
• Geen plan om nieuwe jeugd kennis te laten maken met beach
• Ad-hoc beachveldenbeheer
• 3 avonden en 2 middagen (?) velden voor VollinGo

• Senioren: 30, jeugd: 70, mini: 25, speeltuin: 15
• Eigen accommodatie naast Zebra
• Al onze jeugd (en van omliggende dorpen) traint in Gouda
• Trainers met opleiding
• Zomerlidmaatschap
• Clinics basisscholen (via SPG en bredeschool) + buiten gym middelbare school (Goudse waarden en GSG)
• Gestructureerd/gepland beachveldenbeheer (vrijwilligers)
• (Bijv.) min. 3 avonden, 3 middagen en 1 weekenddag zijn de velden voor VollinGo

Aanpak ter realisatie gewenste situatie:
• Overleg wethouder, SPG, gemeente en financiers over accommodatie
• Trainers opleiding + opzet trainingen door Roland
• Tijdens trainingen voor jeugd toewerken naar doel (NK jeugd) met vaste partner
• Clinics (Goverwelle) voor basisscholen onder/naschools

• Trainingen voor senioren
• Actief aanwezig bij Gouda Beach Experience
• Kosten-batenanalyse maken voor uitrekenen zomerlidmaatschap
• Plannen, afstemmen van beachvelden ‘bemanning’

Randvoorwaarden: Risico’s:
• Gemeente moet meewerken voor accommodatie
• Andere verenigingen & financiers om samen Beachveldenplan mee te realiseren
• Geld voor publiciteit en extra trainers
• Capaciteit aan mensen
• Capaciteit aan velden
• Beachactiviteiten worden uiteindelijk financieel onafhankelijk van zaalvolleybal (of zo snel mogelijk, binnen x 

jaar)

• Geen akkoord met gemeente // of een heel langdurig proces (>3 jaar)
• Niet genoeg partners (andere partijen) of financiers die mee willen doen met Beachveldenplan
• Te weinig animo om (duurdere) opgeleide trainers te betalen
• Te weinig vrijwilligers om training te geven
• Te weinig capaciteit op huidige locatie
• Geen animo voor training senioren
• Beachvolleybal blijft financieel afhankelijk van financiën via zaalvolleybal

Actie Eigenaar Planning
• Overleg gemeente/andere partijen/financiers, partners & sponsors
• Trainers zoeken 
• Opleiding trainers + maken trainingsplan
• Clinics basisscholen regelen
• Gymlessen middelbare scholen regelen
• Beachenquête analyseren, geïnteresseerde vrijwilligers benaderen
• Maken en uitvoeren promo-plan
• Maken financiële plaatje
• Vastleggen afspraken, procedures, etc.
• Jumbo vragen voor sponsoring BBQ

• Kirsti/John/JW
• Beachcommissie 
• Roland/Ester
• Ester/Hans
• Maurice
• Bert
• Beachcommissie
• Bert
• Beachcommissie
• JW

• 2017
• April 2017
• Mei 2017
• Mei 2017
• Etc.
• Etc...
•

•

•



Uitwerking beleidsthema 3

Op naar de eredivisie! 
Een gestage en stabiele groei van Dames 1 richting eredivisie en het voorbereiden 
van Heren 1 naar het volgende niveau

29



Waar staan we nu, mei 2017
Dames 1 & 2, Heren 1 & 2, A-jeugd
Dames Heren

Dames 1 is gepromoveerd naar 1e divisie!
Momenteel relatief smal basisteam, met enkele 
speelsters die ook beachen.

Heren 1 is 7e geworden in eerste seizoen in 2e divisie.
Team speelt al lang in deze samenstelling samen, maar 
enkelen gaan komend seizoen stoppen.
Heren 1 is uiteengevallen aan het eind van het 
seizoen.

Dames 2 is 8e geworden in promotieklasse.
Het gat tussen D2 en D1 groeit.

Heren 2 is 5e geworden in 1e klasse.
Het gat tussen H2 en H1 is groot.

Meisjes A1 is 6e geworden in de topklasse.
Er is wel talent onderweg naar D1, D2 of D4.

Jongens A1 is 3e geworden in 1e/2e klasse.
Er is talent onderweg naar H1 of H2.
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VollinGo’s toekomstvisie
Groeien naar de eredivisie...
Dames Heren

Dames 1 gaat zich bewijzen in de 1e divisie,
probeert zich hier tot 2020 te handhaven en heeft 
uitzicht op de volgende promotie.
Basis moet verbreed worden, bijvoorbeeld op basis 
van regionale samenwerking.

Het nieuwe Heren 1 gaat promotieklasse spelen,
probeert zich hier tot 2020 te handhaven en heeft 
uitzicht op de volgende promotie.

Dames 2 moet gaan opschuiven naar 3e divisie,
moet proberen hier voor 2020 aan te komen.

Het Heren 2 gaat 1e klasse spelen,
probeert zich hier tot 2020 te handhaven en heeft 
uitzicht op de volgende promotie.

Het nieuwe Dames 4 is aan talentenlijn toegevoegd
om het gat te dichten tussen MA1 en D2. Wenselijk is 
om te promoveren naar 1e Klasse.

Jongenslijn moet bredere basis krijgen en toewerken 
naar een talentenlijn.
• Tot en met C-jeugd op basis van autonome groei
• Voor B- en A-jeugd bijvoorbeeld op basis van 

samenwerking
Meisjestalentenlijn wordt gecontinueerd,
mag qua basis nog wat breder worden.
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Actieplan voor: “Op naar de eredivisie”

Huidige situatie: Gewenste situatie:

• D1 in 1e div, D2 in prom.kl., D4 in 2e klasse
• H1 in promotieklasse, H2 in 1e kl.
• MA1 in hoofdkl., JA1 in hoofdkl.

• D1 richting topdivisie, D2 in 3e divisie, D4 in 1e klasse
• H1 in promotieklasse, H2 in 1e klasse
• MA1 en JA1 sluit kwalitatief en kwantitatief aan bij D2/D4 

en H1/H2

Aanpak ter realisatie gewenste situatie:

• Aanbod trainingsuren passend bij het niveau
• Borgen van voldoende talentenjeugd voor invulling van onderaf
• Trainers, coaches en TC voldoende opleiden voor training en begeleiding op dit niveau
• Onderzoeken mogelijkheden regionale samenwerking

Randvoorwaarden: Risico’s:

• Stevige basis binnen damestalentenlijn
• Opbouw van herentalentenlijn
• Gekwalificeerde trainers en coaches op niveau
• Voldoende integratie training A1-jeugd/2e team/1e team
• Voldoende financiën voor trainingsfaciliteiten

• Talenten worden weggekaapt door andere clubs
• Niet voldoende gekwalificeerde trainers en coaches
• Niet genoeg jeugd om aanvoer te garanderen
• Regionale samenwerking slaagt niet

Actie Eigenaar Planning

• Opleiden trainers
• Borgen voldoende partners
• Onderzoeken regionale samenwerking

• TC
• Partnercommissie
• TC

• Jaarlijks 
• Jaarlijks 
• N.t.b.



Hoe nu verder...

• Hiermee eindigt het beleidsplan en wordt de verdere invulling gedaan door de commissies.

• Per beleidsthema moet er een actieplan komen, dat verder wordt uitgewerkt door de betrokken 
commissies.

• Het Actieplan beschrijft de huidige en de gewenste situatie, met de acties om van nu naar straks 
te kunnen komen. Daarbij is het belangrijk te weten welke randvoorwaarden en risico’s van 
toepassing zijn. Verder krijgen de acties zoveel mogelijk een actiehouder en een planning.

• Het bestuur monitort de voortgang in de komende jaren en stuurt bij waar nodig.
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Bijlagen
Verwijzing naar bronnen:

Gebiedsanalyses

Vooronderzoek beachvolleybalvelden
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Bronnen

Gebiedsanalyses:

• “Gebiedsgegevens Gouda: gebied Oost / Noord / West”, Gemeente Gouda, april 2016

Vooronderzoek beachvolleybalveld:

• “De zebra 20150707 A3 1-500.PDF”, Happy Feed Sport Systems, 29-06-2015

• “Notitie vooronderzoek mogelijke aanleg beachvolleybalveld bij sportbal De Zebra te Gouda.PDF”, 
Sportpunt Gouda, 30-11-2015

• “Raming Beachvolley Zebra.PDF”, PN: HF15-001, 30-11-2015
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