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Algemeen Jaarverslag 2019/2020 
Volleybalvereniging VollinGo 
 

Dit jaarverslag beschrijft het gevoerde beleid in het afgelopen seizoen 2019/2020 en 

kijkt vooruit naar het te voeren beleid in het komende seizoen 2020/2021 

Dit jaarverslag wordt toegelicht in de Algemene Ledenvergadering op 14 oktober 2020. 

Gevoerd beleid in het afgelopen seizoen 
Het gevoerde beleid in 2019-2020 is terug te voeren op de volgende thema’s: 

• Corona 

• Uitbreiden beachmogelijkheden en beachvelden 

• In beheer nemen van de kantine 

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

• Nieuwe partners, financiering en 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) 

Corona 
Halverwege maart werd al het volleyballen stilgelegd door de landelijke maatregelen tegen de 

verspreiding van corona. Trainingen stopten, competitie werd afgekapt, schoolvolleybaltoernooi 

afgeblazen, de zaal werd gesloten door Sport.Gouda. We hoopten eerst nog dat het kort zou duren 

en dat bijvoorbeeld open trainingen of een eindfeest in april/mei nog door konden gaan, maar die 

hoop vervloog snel. De competitie kon niet worden afgemaakt en de Nevobo kwam met een besluit 

over promotie en degradatie op basis van de stand per medio maart. Voor Dames 1 pakte dat goed 

uit, want zij promoveerden plotseling naar de topdivisie! Later in de zomer ging ook de Goudse 

Beach Experience niet door, niet alleen een sportief verlies, maar ook een financieel verlies voor 

VollinGo. Gelukkig is ons tot op heden geen zaalhuur in rekening gebracht vanaf medio maart. 

Vanaf mei mocht er wel weer buiten gesport worden, dus we konden beachen, onder allerlei 

voorwaarden rondom hygiëne en afstand, maar ondanks dat is hier veel gebruik van gemaakt. Het 

zaalseizoen is in augustus weer opgestart, wederom met allerlei protocollen en het wordt spannend 

hoe deze winter gaat verlopen, maar we verwachten dat we het als club wel goed gaan doorstaan. 

We zijn blij dat onze leden de club trouw zijn gebleven, we zien dat een enkeling liever nog even 

wacht met volleyballen in de zaal, en dat respecteren we natuurlijk. 

Uitbreiden beachmogelijkheden en beachvelden 
Ondanks de coronabeperkingen is er afgelopen zomer veel gespeeld op zand. 130 personen hadden 

zich ingeschreven voor de trainingen, en er waren zo’n 150 aanmeldingen (niet allemaal 

verschillende spelers) voor de corona-king-of-the-court, het equivalent voor spelen onder 

begeleiding, wat wel mocht. Voor de jeugd is er nog een clinic georganiseerd met Christiaan 

Varenhorst, en Joy en Puk Stubbe. En we konden het seizoen afsluiten met een beachtoernooi. 

https://vollingo.nl/vollingo-coronaprotocol/
https://vollingo.nl/teamnl-beach-tour-zorgde-voor-stralende-gezichten/
https://vollingo.nl/teamnl-beach-tour-zorgde-voor-stralende-gezichten/
https://vollingo.nl/all-weather-beachvolleybal/
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Een tegenvaller was dat ons plan om naast de Zebra een viertal nieuwe beachvelden te realiseren 

niet door kan gaan. Precies op die locatie loopt een belangrijke waterpersleiding van Oasen en die 

verbieden iedereen om hierboven iets te bouwen. Inmiddels zijn we bezig met een volgend plan, 

nabij de bestaande velden. Ook hiervoor moeten we nog heel wat hordes nemen op het 

gemeentehuis, om alles te onderbouwen en uit te leggen. Wat niet meewerkt is dat zowel de 

gemeente als Sport.Gouda door corona weinig tijd en weinig geld meer hebben, waardoor dit 

moeizamer gaat dan in betere tijden. 

In beheer nemen van de kantine 
Rondom de jaarwisseling werd duidelijk dat Hamid en Diana zouden stoppen als uitbaters van de 

kantine. Sport.Gouda had geen opvolgers hiervoor in beeld en heeft VollinGo gevraagd of wij het 

beheer van de kantine op ons willen nemen. En dat willen we graag, we denken nog vaak met 

weemoed terug aan de glorietijden van een eigen kantine, dus dit is een buitenkans. Wederom 

gooide corona roet in het eten qua organisatie en overdracht. Maar de afspraak is dat wij zorgen dat 

vanaf september de bar open kan en dat we voor het einde van 2020 formeel de kantine hebben 

overgenomen. Hiertoe willen we een stichting oprichten, waarvan VollinGo participant wordt. 

Daarnaast hebben we in goed overleg een samenwerking met Gouweslag afgesproken. 

Samenwerking met Sport.Gouda op scholen en in de stad 
In januari en februari hebben we nog net een serie onderschoolse volleybalclinics kunnen geven in 

samenwerking met Sport.Gouda. Hiermee willen we scholen en schoolkinderen alvast enthousiast 

maken voor een schoolvolleybaltoernooi. Helaas hebben we dat toernooi, dat eind maart gepland 

was, moeten afblazen. De beachvolleybal clinics voor schoolkinderen zijn dit jaar niet meer 

doorgegaan. De landelijke Koningsspelen grijpen we ook altijd aan om ergens op een school clinics te 

geven maar dat ging ook niet door. Wel hebben we in pre-coronatijd nog clinics kunnen geven bij de 

Sportinstuif. 

We waren met Sport.Gouda en Grand Canyon in overleg om de Gouda Beach Experience (GBE) te 

organiseren, met daarin een grotere rol voor VollinGo, waar we een aardige financiële bijdrage mee 

konden verdienen. Helaas is ook dit door corona afgeblazen. 

In voorgaande jaren hadden we met Sport.Gouda een samenwerkingsverband, wat leidde tot korting 

op de zaalhuur. Deze regeling werd echter afgebouwd en zal hooguit in afgeslankte vorm verder 

gaan. Door de lock-down en het afblazen van evenementen zijn we kantine-uren en GBE-uren 

misgelopen. Daar staat tegenover dat we minder huur hebben betaald, alleen is dat officieel alleen 

nog uitstel en geen afstel, dit hangt nog af van financiering van het rijk richting gemeentes voor 

gederfde huurinkomsten. 

Nieuwe partners, financiering en fondsen 
Met ingang van dit seizoen hebben we er een nieuwe partner bij, namelijk Sterk! Kind- en 

Onderwijsbegeleiding. De bijdrage van Sterk! kan worden gebruikt voor onze jeugdafdeling. In 

december hebben we een stroopwafelactie georganiseerd. Dit heeft de club ongeveer € 800 

opgeleverd, dat smaakt naar meer! Verder kan iedereen onze club online financieel steunen via 

Kopen voor je Club, alle kleine beetjes helpen via al deze webshops. 

In het zonnetje gezet 
Helaas is afgelopen seizoen ook ons vrijwilligersbuffet afgeblazen, dus we zullen ze met 

terugwerkende kracht nog bedanken, we zijn jullie niet vergeten. Er zou een aantal jubilarissen 

gehuldigd worden, inclusief drie nieuwe ereleden, maar die moeten helaas ook nog even wachten. 

https://vollingo.nl/partners/wij-zijn-sterk/
https://vollingo.nl/partners/wij-zijn-sterk/
https://vollingo.nl/vollingo-stroopwafelactie-in-december/
https://kopenvoorjeclub.nl/vollingo
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Komend jaar moeten we nog maar eens kijken hoe we hier opnieuw invulling aan kunnen geven. We 

hebben nog even stil gestaan bij het 60-jarig lidmaatschap van Rinus Herrebout. 

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

z’n allen: 

Eind 2019 hadden we de jaarlijkse pietentraining, zowel bij de speeltuin als bij de mini’s. Na afloop 

werden de winnaars van de VollinGo kleurplaatwedstrijd bekend gemaakt. We hebben weer 14 

nieuwe scheidsrechters met een 1e klasse licentie. Vlak voor kerst hadden we het 

oliebollenmixtoernooi met een gezellige grote opkomst. We deden dit jaar weer met een paar teams 

mee bij het NOJK, helaas kwamen we niet door de voorrondes heen. Onze nieuwe burgemeester 

wilde de Goudse clubs en organisaties leren kennen, en daarom hebben wij hem, zijn vrouw en de 

wethouder van sport snel maar eens uitgenodigd om naar een thuiswedstrijd van Dames 1 te komen 

kijken. Begin februari waren we nog net op tijd met een gezellige bierproeverij. De volgende 

geplande evenementen zijn helaas niet meer doorgegaan: pubquiz, vrijwilligersbuffet, jeugdkamp, 

recreantentoernooi, eindfeest… 

 

Te voeren beleid in het komende seizoen 
De volgende onderwerpen staan in ieder geval op de agenda in seizoen 2020/2021: 

• Nieuw beleidsplan 

• In eigen beheer nemen van de kantine 

• Uitbreiden van beachvolleybalmogelijkheden 

• Clubprofessional 

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

Nieuw beleidsplan 
Ons beleidsplan 2017-2020 eindigt dit jaar. Het bestuur gaat deze winter aan de slag voor een nieuw 

beleidsplan voor de komende drie jaar. Twee van de huidige beleidsthema’s, die voor de groei van de 

jeugdafdeling en die om Dames 1 naar de eredivisie te loodsen, zijn nog niet klaar en kunnen 

waarschijnlijk gewoon geactualiseerd en voortgezet worden. En dan hebben we nog een derde 

thema om in te vullen. Als er leden zijn die het leuk vinden om hieraan mee te werken, dan horen we 

dat graag. 

In eigen beheer nemen van de kantine 
In het laatste kwartaal van 2020 moeten we de manier waarop we de kantine in eigen beheer nemen 

formaliseren, door afspraken te maken met Sport.Gouda, het oprichten van een kantinestichting die 

los staat van de vereniging, en ervoor te zorgen dat alle kantineactiviteiten bedacht en uitgevoerd 

worden.  

Uitbreiding van beachvolleybalmogelijkheden 
Stap voor stap gaan we ons plan voor de uitbreiding van de beachlocatie langs alle loketten van de 

gemeente loodsen. Zouden we komende zomer al resultaat kunnen zien? 

Clubprofessional 
De Nevobo heeft een initiatief opgestart om clubs te helpen met het in dienst te nemen met een 

professional die (tegen betaling) de club met een bepaald doel gaat steunen. Onze invulling is dat we 

https://vollingo.nl/rinus-en-zijn-recreanten/
https://vollingo.nl/fotos-pietentraining-bij-de-speeltuin/
https://vollingo.nl/fotos-pietentraining-minis/
https://vollingo.nl/vollingo-kleurplaatwedstrijd/
https://vollingo.nl/14-nieuwe-vollingo-scheidsrechters-met-1e-klasse-licentie/
https://vollingo.nl/14-nieuwe-vollingo-scheidsrechters-met-1e-klasse-licentie/
https://vollingo.nl/vollingo-oliebollen-mix-toernooi/
https://vollingo.nl/stroopwafeltoer-burgemeester-begint-goed/
https://vollingo.nl/quiz-na-bier-geeft-plezier/
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iemand in dienst willen nemen die volleybal op scholen en bij Goudse jeugd gaat promoten, om 

daarmee meer jeugd voor de club te winnen. De financiering komt deels vanuit de Nevobo, deels 

moeten wij die zelf verzorgen. Dit is bedoeld voor de komende twee jaar. 

En verder... 
Dit jaar hebben we voor het eerst een startersgroep ingericht, speciaal voor mensen die op iets 

latere leeftijd willen leren volleyballen, als ze dit als kind niet hebben kunnen doen. De opkomst is 

goed en het is een leuke manier om nieuwe leden te vinden. 

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

de vereniging (binnen de coronakaders), zoals het oliebollentoernooi, NOJK-toernooien, 

recreantentoernooi, een vrijwilligersavond, jeugdkamp, het eindfeest, open trainingen, 

scheidsrechterscursussen, en nog veel meer...! 

 

Oktober 2020, 

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 


