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Jaarverslag 2020/2021

Algemeen Jaarverslag 2020/2021
Volleybalvereniging VollinGo
Dit jaarverslag beschrijft h et gevoerde beleid in het afgelopen seizoen 2020/2021 en
kijkt vooruit naar het te voeren beleid in het komende seizoen 20 21/2022
Dit jaarverslag wordt toegelicht in de Algemene Ledenvergadering op 13 oktober 2021.

Gevoerd beleid in het afgelopen seizoen
Het gevoerde beleid in 2020-2021 is terug te voeren op de volgende thema’s:
•
•
•
•
•
•

Corona
Volleybalambassadeur
Uitbreiden beachmogelijkheden en beachvelden
In beheer nemen van de kantine
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
In oktober 2020 werd opnieuw het volleyballen stilgelegd door de landelijke maatregelen tegen de
verspreiding van corona. Trainingen stopten, competitie werd afgekapt en de zaal werd gesloten
door Sport.Gouda. Een aantal teams heeft tot de kerst een alternatief programma gevolgd met
VolleyFit oefeningen voor vier-, en later, tweetallen. Helaas is vanaf januari alles weer stil gelegd. De
competitie kon niet worden afgemaakt en de Nevobo concludeerde dat de competitie komend
seizoen opnieuw opgestart moet worden. Hierbij heeft de ‘eindstand’ geen effect. Omdat er nog
geen uitzicht was om in de zaal te kunnen trainen zijn de beachvolleybalvelden wat vroeger
gebruiksklaar gemaakt. Vanaf medio maart is daarvan gebruik gemaakt door verschillende teams,
waaronder ook de zandspeeltuin. Eerst kon dit onder strikte voorwaarden rondom hygiëne, afstand
en leeftijd maar al vrij snel kon iedereen die dat wilde het zand op. Vanaf augustus 2021 konden we
gelukkig weer (bijna) zoals vanouds starten met de voorbereidingen van het zaalseizoen 2021-2022.
Om genoeg ruimte op de tribune te creëren en omdat we dit jaar wat minder thuiswedstrijden
hebben, spelen alle teams dit jaar op center court. Een situatie die nieuw is maar ook een leuke sfeer
in de hal brengt. Het zaalseizoen is in augustus weer opgestart 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. Vanwege corona zal de club een deel van de contributie
terug betalen.

Volleybalambassadeur
We hebben heel leuk en mooi nieuws. Vanaf zomer 2021 heeft VollinGo een professionele
jeugdtrainer in dienst die als volleybalambassadeur onze mooie sport gaat promoten, namelijk Hans
Ritmeester. Dit gaat hij doen door volleybalclinics en -trainingen op locatie en bij VollinGo te
verzorgen. In het eerste jaar ligt zijn focus op de Goudse basisschooljeugd, daarna zal hij zijn horizon
ook gaan verbreden naar volleybalclubs en scholen in omliggende gemeenten. De volleybalclinics en
evenementen worden georganiseerd op scholen, in gymzalen in de wijk en bij VollinGo in de Zebra of
op de beachvelden. Aanleiding hiervoor is een initiatief van de Nevobo om een professionalisering in
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de volleybalwereld door te voeren. De volleybalambassadeur wordt gefinancierd door de Nevobo en
door fondsen die VollinGo hiervoor zelf heeft gevonden.

Uitbreiden beachmogelijkheden en beachvelden
Er is afgelopen zomer veel gespeeld op zand en ook dit jaar is het beachseizoen afgesloten met een
intern beachtoernooi voor de jeugd en volwassen leden. We zijn het afgelopen jaar verder gegaan
met een plan om nieuwe beachvolleybalvelden aan te leggen, nabij de bestaande velden. 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
In het vorige jaarverslag beschreven we dat we eind 2020 de kantine formeel weer in eigen beheer
zouden hebben. Hiervoor is een aparte kantinestichting opgericht, los van VollinGo, maar wel met als
doel om de baten ten goede van de club te laten komen. Dit heeft een jaar vertraging opgelopen
omdat de kantine vanwege de lockdown dicht moest. Door de kantinecommissie is afgelopen jaar
hard gewerkt om dit officieel bij de notaris vast te leggen en om de inventaris op te maken en aan te
vullen. En dat is gelukt! Daarnaast hebben we in goed overleg een samenwerking met Badmintonclub
Gouweslag afgesproken. Zoals iedereen gemerkt heeft is de kantine vanaf begin september weer
open. Ondanks dat we weer in onze vertrouwde kantine terecht kunnen zijn er toch ook wat dingen
veranderd. We werken met een vast team aan barpersoneel, de prijzen zijn wat verlaagd en er zijn
weer heerlijke maaltijden te bestellen op de zaterdag! Het voelt fijn om weer met z’n allen bij elkaar
te kunnen zijn!

In het zonnetje gezet
Helaas konden we afgelopen seizoen ook ons vrijwilligersbuffet niet organiseren. Jammer, want niet
volleyballen betekent niet dat er geen vrijwilligers actief geweest zijn. Vandaar dat we er dit jaar voor
gekozen hebben alle vrijwilligers te bedanken door middel van echte Goudse VollinGo kaas. Komend
jaar gaan we er vanuit dat weer op een veilige manier bij elkaar kunnen komen. De vrijwilligersavond
zal komend seizoen gehouden worden op vrijdag 11 maart 2022. Helaas zien we wel een groter
verloop in de diverse commissies en moeten we op zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers om de
vacatures in te vullen.

En verder... ons clubleven
Slechts een selectie van alle mooie dingen die we dit seizoen hebben georganiseerd en gevierd met
z’n allen:
Eind 2020 hadden we op 5 december de jaarlijkse pietentraining, bij de volleybalspeeltuin. Doordat
een aantal kinderen een broertje of zusje meegenomen had waren er die ochtend 20 pietjes in
opleiding. Ondanks dat er geen wedstrijden gespeeld werden, heeft een groep van 8/9 leden een
online tweede scheidsrechter cursus gevolgd. Dit draagt komend seizoen mooi bij aan het behalen
van het gestelde aantal punten. Tijdens de Koningsspelen konden we een hele middag
volleybalclinics organiseren voor een enthousiaste basisschool. De volgende geplande evenementen
zijn helaas niet meer doorgegaan: vrijwilligersbuffet, jeugdkamp, recreantentoernooi, eindfeest…

Te voeren beleid in het komende seizoen
De volgende onderwerpen staan in ieder geval op de agenda in seizoen 2021/2022:
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• Start met uitvoering van het nieuwe beleidsplan
• Uitvoering geven aan alle activiteiten van de Volleybalambassadeur
• Uitbreiden van beachvolleybalmogelijkheden
• Herhaling van alle leuke activiteiten ter bevordering van de binding binnen de club

Start uitvoering van het nieuwe beleidsplan
Het bestuur is afgelopen jaar bezig geweest een nieuw beleidsplan op te stellen voor de komende
drie jaar. Drie van de vorige beleidsthema’s, die voor de groei van de jeugdafdeling en die om Dames
1 naar de eredivisie te loodsen en het uitbreiden van beachvolleybalmogelijkheden, zijn nog niet
klaar en zijn geactualiseerd en worden voortgezet in de komende drie jaar. Nieuw in het beleidsplan
is het thema nieuw aanbod voor eigen en nieuwe leden met als doel om meer doelgroepen aan het
volleyballen te krijgen. Het komende seizoen zal door alle individuele commissies invulling gegeven
worden aan deze beleidsthema’s. Zo zullen we er met z’n allen voor inspannen om de doelstellingen
proberen te behalen.

En verder...
Afgelopen 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
was goed en het is een leuke manier om nieuwe leden te vinden. Ook komend seizoen is deze
startersgroep weer hard aan het trainen om de volleybaltechnieken onder de knie te krijgen.
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...!

September 2021,
Het Bestuur van VollinGo:
•
•
•
•
•

Jan Willem van Assem – voorzitter
Laura Habets – secretaris
Frank van der Tang – penningmeester
Kirsti Huizinga – bestuurslid TC, partners, communicatie
Vacature – bestuurslid Jeugd & Beach
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