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Algemeen Jaarverslag 2018/2019 
Volleybalvereniging VollinGo 
 

Dit jaarverslag beschrijft het gevoerde beleid in het afgelopen seizoen 2018/2019 en 

kijkt vooruit naar het te voeren beleid in het komende seizoen 2019/2020 

Dit jaarverslag wordt toegelicht in de Algemene Ledenvergadering op 16 oktober 2019. 

Gevoerd beleid in het afgelopen seizoen 
Het gevoerde beleid in 2018-2019 is terug te voeren op de volgende thema’s: 

• Uitbreiden beachmogelijkheden en beachvelden 

• Uitvoeren van het vrijwilligersbeleid 

• Samenwerking met Sport.Gouda op scholen en in de stad 

• Zoeken naar nieuwe partners, sponsors en externe fondsen 

• In het zonnetje gezet 

• En verder, ons clubleven 

(Klik op de blauwe links in dit document om meer over dit onderwerp te lezen op onze website) 

Uitbreiden beachmogelijkheden en beachvelden 
We hebben een succesvolle beachvolleybalzomer achter de rug. Er was nog meer animo voor de 

trainingen dan vorig jaar, bij de seniorentraining was er veel belangstelling, ook van buitenaf. Dit jaar 

konden we voor het eerst een 2x2-toernooi organiseren op de zaterdagavond tijdens de Gouda 

Beach Experience. Helaas kwam er door de regen niet veel publiek op af. We sloten het beachseizoen 

af met een eigen toernooi. Vorig jaar moesten we dat nog afblazen vanwege storm en regen, nu was 

het 30 graden. Voor het winterbeachtoernooi was te weinig belangstelling en dat is daarom niet door 

gegaan. 

We zijn in gesprek met zowel Sport.Gouda als de wethouder van Sport over onze plannen voor 

beachvelden naast de Zebra. De wethouder is enthousiast over ons plan want het past in de ambities 

van de gemeente om meer mensen aan het sporten te krijgen en om sport te gebruiken om allerlei 

mensen bij elkaar te krijgen. We zitten nu in het traject om te kijken of het technisch kan, qua 

ondergrondse leidingen en de compensatie van bomen en waterpartijen. 

Uitvoeren van het vrijwilligersbeleid 
Het beleid voor de vergoeding van vrijwilligers is afgelopen jaar voortgezet. Het blijkt nog wel lastig 

om alle vacatures in te vullen, maar de leden die zich voor de club inzetten, die krijgen er in ieder 

geval een vergoeding voor. We hebben ook een paar nieuwe rollen. We hebben tegenwoordig een 

kledingcoördinator die de aanschaf van de wedstrijdtenues organiseert. En onze EntertainMEN 

amuseren het publiek bij de thuiswedstrijden van Dames 1. We zijn begonnen met het nabellen van 

nieuwe leden om te horen of ze het naar hun zin hebben bij ons, maar ook of ze bereid zouden zijn 

om iets te doen binnen onze club. 

Samenwerking met Sport.Gouda op scholen en in de stad 
De samenwerking met Sport.Gouda voor wat betreft de invulling van de onderschoolse lessen en de 

Gouda Beach Experience is goed gelopen. Zoals vorig jaar al gemeld, is er helaas minder 

https://vollingo.nl/terugblik-op-vollingo-open-2x2-beachvolleybaltoernooi/
https://vollingo.nl/terugblik-op-vollingo-open-2x2-beachvolleybaltoernooi/
https://vollingo.nl/nieuwe-leverancier-wedstrijdkleding/
https://vollingo.nl/nieuwe-leverancier-wedstrijdkleding/
https://vollingo.nl/vollingo-presenteert/
https://vollingo.nl/vollingo-presenteert/
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belangstelling van scholen voor deze lessen. Desondanks zijn er afgelopen jaar weer 16 lessen 

gegeven op vijf verschillende scholen. Dit jaar hebben we voor het eerst onderschoolse beachlessen 

gegeven, ook 16 stuks voor acht scholen. De belangstelling voor naschoolse lessen, zowel zaal als 

beach, is niet groot genoeg voor een aparte training, dus die kinderen zijn aan gewone trainingen 

toegevoegd. De Koningsspelen en het schoolvolleybaltoernooi werden dit jaar niet door Sport.Gouda 

georganiseerd. Die hebben we daarom zelf georganiseerd. Sport.Gouda heeft ons wel geholpen bij 

ons scholentoernooi, waar maar liefst 33 teams en 150 kinderen aan meegedaan hebben. Bij de 

Koningsspelen hebben we zowel in de zaal als op het zand met twee scholen gevolleybald. De Gouda 

Beach Experience was dit jaar groter dan ooit, net als onze inbreng, meer dan 25 leden hebben 

geholpen als scheidsrechter of clinic begeleider.  

Onze inzet voor, en ondersteuning van Sport.Gouda heeft ertoe geleid dat we afgelopen jaar alle 

uren hebben kunnen maken die waren afgesproken, waardoor we de volledige korting op de 

zaalhuur hebben verdiend. Helaas gaat deze regeling wijzigen en wordt er nog met Sport.Gouda 

gesproken over de aanpassingen.  

Zoeken naar nieuwe partners, sponsoren en externe fondsen 
De partnercontracten zijn weer voor drie jaar verlengd. We kunnen trots melden dat we een nieuwe 

partner erbij hebben: Van Beek Elektro, een Gouds bedrijf dat elektrotechniek biedt in de breedste 

zin van het woord en waarvan de eigenaars zeer betrokken zijn bij jeugdsport. Van Beek Elektro richt 

zich qua ondersteuning op onze jeugd, zo hebben tegenwoordig ook de Mini’s en de 

Speeltuinkinderen een mooi VollinGo-shirt. 

Er was dit jaar helaas geen Jumbo spaaractie, dus dat heeft geen nieuwe ballen opgeleverd. De 

Rabobank sponsorfietstocht is dit jaar verplaatst van juni naar september en viel samen met het 

openingstoernooi. 

In het zonnetje gezet 
Voor het vrijwilligersbuffet waren we dit jaar te gast in de showroom van onze partner Schipper 

Kozijnen. Hier werd Olaf Welting in het zonnetje gezet als de vrijwilliger van het jaar. We hadden dit 

jaar geen nieuwe ereleden, en slechts één jubilaris, namelijk Jan Willem van Assem die 25 jaar lid 

was. 

En verder... ons clubleven 
Slechts een selectie van alle mooie dingen die we dit seizoen hebben georganiseerd en gevierd met 

z’n allen: 

Aan het eind van het seizoen hebben we voor onze oudere jeugd een training georganiseerd met ex-

internationals Jasper Diefenbach, Dirk Sparidans en Bianca Gommans. We hebben het jaar afgesloten 

met een knallend eindfeest in Rock ’n Roll-thema. Ons bestuurslid Kirsti Huizinga is nu lid in de 

Bondsraad van de Nevobo, waarmee we invloed kunnen uitoefenen op het volleyballen in regio 

West. In mei is groot deel van de jeugd op kamp gegaan. Sinds maart hebben we in de Zebra een 

gezonde sportkantine, dit is het resultaat van onze samenwerking met Team:Fit en Diana en Hamid 

van de kantine. In diezelfde kantine hadden we voor het eerst een gezellige bierproeverij, ook dat 

blijft gewoon mogelijk. Twee van onze trainers hebben afgelopen jaar hun VT-2 diploma gehaald, 

daar zijn we trots op! Dit jaar kregen we slechts één zaterdag het NOJK toegewezen (nieuw beleid 

van Nevobo), maar wel de grootste van de twee en daar heeft VollinGo in meegespeeld, onze 

Meisjes-A konden zich plaatsen voor de halve finale, alleen daar hield het helaas op. We hadden 

afgelopen seizoen vier jeugdteams die gehuldigd konden worden na de eerste speelronde in de 

jeugdcompetitie. 2018 sloten we af met een groot oliebollenmixtoernooi. We hebben 20 nieuwe 

https://vollingo.nl/het-groot-en-gezellig-vollingo-schoolvolleybaltoernooi/
https://vollingo.nl/het-groot-en-gezellig-vollingo-schoolvolleybaltoernooi/
https://vollingo.nl/volleyballen-voor-de-koning/
https://vollingo.nl/volleyballen-voor-de-koning/
https://vollingo.nl/bedankje-voor-alle-vollingo-vrijwilligers/
https://vollingo.nl/bedankje-voor-alle-vollingo-vrijwilligers/
https://vollingo.nl/bedankje-voor-alle-vollingo-vrijwilligers/
https://vollingo.nl/bedankje-voor-alle-vollingo-vrijwilligers/
https://vollingo.nl/fotos-jeugdclinic-jasper-diefenbach/
https://vollingo.nl/fotos-jeugdclinic-jasper-diefenbach/
https://vollingo.nl/vollingo-vertegenwoordiging-in-de-nevobo-bondsraad/
https://vollingo.nl/vollingo-vertegenwoordiging-in-de-nevobo-bondsraad/
https://vollingo.nl/vollingo-vertegenwoordiging-in-de-nevobo-bondsraad/
https://vollingo.nl/vollingo-vertegenwoordiging-in-de-nevobo-bondsraad/
https://vollingo.nl/kantine-de-zebra-gecertificeerd-gezonde-sportkantine/
https://vollingo.nl/kantine-de-zebra-gecertificeerd-gezonde-sportkantine/
https://vollingo.nl/vollingo-for-a-beer-de-nadorst/
https://vollingo.nl/vollingo-for-a-beer-de-nadorst/
https://vollingo.nl/twee-vollingo-trainers-hebben-vt2-behaald/
https://vollingo.nl/twee-vollingo-trainers-hebben-vt2-behaald/
https://vollingo.nl/fotos-nojk-2019/
https://vollingo.nl/fotos-nojk-2019/
https://vollingo.nl/fotos-nojk-meiden-a/
https://vollingo.nl/fotos-nojk-meiden-a/
https://vollingo.nl/fotos-huldiging-jeugdkampioenen/
https://vollingo.nl/fotos-huldiging-jeugdkampioenen/
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scheidsrechters opgeleid in het spelregelcafé. De Volleybalspeeltuin kreeg onverwacht bezoek van 

een paar gezellige Pieten, en ook bij de Mini’s kwamen de Pieten langs. De pubquiz kon ook dit jaar 

niet ontbreken. 

 

Te voeren beleid in het komende seizoen 
De volgende onderwerpen staan in ieder geval op de agenda in seizoen 2019/2020: 

• Verder doorzetten van het beleid volgens beleidsthema’s en het vrijwilligersbeleidsplan 

• Nieuwe samenwerkingsvorm met SPG 

• Herhaling van alle leuke activiteiten ter bevordering van de binding binnen de club 

Beleidsthema’s 
De drie beleidsthema’s in het beleidsplan zijn in gang gezet door diverse acties uit te zetten via de 

betrokken commissies Jeugd, Beach en TC. De thema´s zijn: 1) Integreren van Beachvolleybal als 

volwaardig onderdeel van de vereniging, 2) Zorgen voor een stevige basis van jeugdleden om 

continuïteit van talentontwikkeling te kunnen garanderen en daarnaast ook breedtesport te kunnen 

bieden, 3) Met Dames 1 op weg naar de eredivisie en Heren 1 preparen voor de volgende stap. Ook 

de acties volgens het vrijwilligersbeleidsplan worden komend seizoen gehandhaafd. Ons beleidsplan 

eindigt in 2020 dus we gaan ons weer bezig houden met een nieuw plan, en dat doen we graag met 

veel input en feedback van onze leden.  

Samenwerkingsvorm met SPG 
De samenwerking met Sport.Gouda wordt voortgezet. Het aanbieden van beachlessen aan 

schooljeugd is goed bevallen en past in ons beleid dus dat zetten we graag voort. Ook het 2x2 

toernooi op de Markt tijdens de Beach Experience smaakt naar meer. En we gaan kijken of we in 

samenwerking met Sport.Gouda en Grand Canyon misschien nog wat commerciële volleybalclinics 

kunnen organiseren. Rondom de ondersteuning van de kantine gaan er waarschijnlijk wel wat zaken 

veranderen, maar veranderingen zijn ook kansen op verbeteringen! 

En verder... 
En verder ondersteunt het bestuur alle andere activiteiten die we gewend zijn te organiseren binnen 

de vereniging, zoals het oliebollentoernooi, NOJK-toernooien, recreantentoernooi, een 

vrijwilligersavond, jeugdkampen, het eindfeest, open trainingen, scheidsrechterscursussen, en nog 

veel meer...! Oh ja, we bestaan als VollinGo inmiddels al 15 jaar, dus misschien moeten we daar ook 

nog even bij stil staan. 

 

Oktober 2019, 

Het Bestuur van VollinGo: 

• Jan Willem van Assem – voorzitter 

• Margot Stille-Cloostermans – secretaris 

• Frank van der Tang – penningmeester 

• Kirsti Huizinga – bestuurslid TC, partners, communicatie 

• Ester van Eerde-Caljouw – bestuurslid jeugd, beachvolleybal 

https://vollingo.nl/weer-20-nieuwe-scheidsrechters-na-het-spelregelcafe/
https://vollingo.nl/weer-20-nieuwe-scheidsrechters-na-het-spelregelcafe/
https://vollingo.nl/fotos-pietentraining-volleybalspeeltuin/
https://vollingo.nl/fotos-pietentraining-bij-de-minis/
https://vollingo.nl/3-november-vollingo-pubquiz/

