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De opzet van dit beleidsplan
Proces van totstandkoming beleidsplan
1. Stip op de
horizon

2. Extern
onderzoek

3. Intern
onderzoek
4. Beleid

5. Plan van
aanpak

6. Uitvoering
en organisatie
Gebaseerd op “Besturen met een Visie”, door

Aanpak per beleidsthema
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
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1. De stip op de horizon
Een lange termijn visie
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)
Aantrekkelijk & breed
volleybalaanbod
✓Zaal & beach
✓Topsport & breedtesport
✓No-Jump, zitvolleybal

Actief voor Jeugd

Professionaliseren

Nevobo Superclub

Beach
accommodatie

Groei en ontwikkeling

Nieuw aanbod

Aandacht voor
iedereen

✓In de zaal
✓Op school
✓In de wijk
Volleybal
Ambassadeur

Regionale
samenwerking

2024

Gouds
Sportakkoord

Sociaal Domein
Ledenbehoud

✓Jong & oud
✓Vitaal & recreatief
✓Sociaal betrokken

VollinGo
Dé Volleybalclub
van het
Groene Hart
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Wat is deze stip?
In 2024 zijn wij niet alleen Dé Volleybalclub van
Gouda, maar ook bekend als:
Dé Volleybalclub van het Groene Hart
Bij ons kan je terecht voor zaal- én
beachvolleybal,
in beide gevallen voor zowel prestatie- als
breedtesport
Vanuit Gouda en omstreken komt men naar ons
toe om wat wij bieden, zoals talentontwikkeling
en beachfaciliteiten

Wat willen we in 2024 hebben bereikt?
• Er is een stevige basis van jeugdleden om
continuïteit van talentontwikkeling te kunnen
garanderen en daarnaast breedtesport te
bieden
• Zowel meisjes als jongens, van 4 tot 13 jaar

• We bieden andere varianten van volleybal aan
om bestaande leden langer te kunnen
behouden, en om nieuwe doelgroepen binnen
de club te krijgen
• Met no-jump volleybal en zitvolleybal

• We zijn met Dames 1 op weg naar de eredivisie
en we prepareren Heren 1 voor promotie
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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 medio 2021
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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.

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 stil gestaan.

Onze plek in de maatschappij
De maatschappij kijkt steeds meer naar sportclubs als
organisaties die meer kunnen doen dan alleen het aanbieden
van sport. Wat kunnen wij betekenen voor mensen voor wie
sporten niet meer vanzelfsprekend is door blessures,
ouderdom of handicap.
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Onze Kernkwaliteiten en Kernwaarden
Welke kernkwaliteiten hebben wij als
VollinGo?

Welke kernwaarden hebben wij als
VollinGo?

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

Wat zijn belangrijke waarden voor ons waar
wij naar leven?

1. Familie-vereniging, betrokken bij elkaar,
vertrouwd
2. Postitieve sfeer, sportief, maar ook
fanatiek
3. Goede begeleiding (bij meeste teams)
4. Duidelijke lijn qua training, speltechniek
(via trainershandboek)
5. Groei en ontwikkeling nastrevend

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 er
onder 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)

Weaknesses (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

•

•
•

Afhankelijk van een kleine groep vrijwilligers, nieuwe
melden zich niet vanzelf aan
Dunne basis jongens-jeugd, te weinig voor
Herentalentenlijn
Nog te eenzijdige financiering (alleen
damestalentenlijn)
Gat soms te groot tussen talentenlijn en breedtesport

Opportunities (extern)

Threats (extern)

•
•
•

•

•
•
•

Wijken waar veel jeugd te vinden is zijn in de buurt
Eigen, meer beachvelden in de buurt van de Zebra?
Nevobo heeft komende jaren ongeveer dezelfde
doelen waarop meegelift kan worden
Goede relatie met SPG, Brede School en Wethouder
Het kantinebeheer met –inkomsten komt terug
Al het Goudse volleybal integreren?

•
•

•
•

Subsidies e.d. alleen nog maar in combinatie met
maatschappelijk belang
Krimp schooljeugd in onze regio
Verenigingen met hoger spelende teams die vissen in
onze vijver
Geen draagvlak of financiering mogelijk voor eigen
beachvelden
Beperkingen door corona
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Onze plek in de maatschappij
VollinGo heeft in 2019 als een van de vele
Goudse sportclubs het Goudse Sportakkoord
mede ondertekend.
Hierin staan thema’s en ambities zoals onder
andere:
Meedoen
• Vergroten van participatie in de sport
• Vergroten van de verbinding sport, welzijn,
onderwijs en zorg
• Financiële drempels om te sporten
wegnemen
Vaardig in bewegen
• Jongeren blijven uitdagen om te sporten
• Met plezier veilig, goed en op eigen niveau
bewegen

Deze ambities dagen ons uit om na te denken
over wat we doen en hoe we dit doen.
• Passend aanbod?
Is ons huidige volleybalaanbod nog passend
voor iedereen? Niet alleen volleybaltechnisch,
maar bijvoorbeeld ook qua locatie of
lidmaatschapsvorm
• Ledenbehoud?
Wat moeten we aanpassen of verbeteren
zodat bestaande leden geen redenen hebben
om weg te gaan?
• Introduceren?
Wat kunnen we introduceren om het voor
nieuwe leden aantrekkelijker te maken om lid
te worden?
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Conclusies intern onderzoek naar kwaliteiten, waarden,
cultuur, SWOT en onze plek in de maatschappij
Wat zit wel goed:

Waar moeten we op letten:

• Goede sfeer, clubgevoel

• Vinden van voldoende vrijwilligers en
financiering om extra activiteiten mogelijk te
maken

• Sportief, competitief, fair-play

• Pragmatisch, aanpakken en proberen
• Aandacht voor jeugd en ontwikkeling
• Veel jeugd in onze omgeving, lokaal en
regionaal

• Borgen van juiste afspraken en procedures
zodat duidelijk is wie wat doet en hoe we dit
het beste kunnen doen

• Interesse in alternatieve vormen van volleybal
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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 2024
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VollinGo als de club van het
Groene Hart!
Om dat te kunnen realiseren moeten we werken aan drie thema’s:
#

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

Creëren van andere volleybalaanbod om
bestaande leden langer te behouden en om
nieuwe leden te werven

Met een minder fysiek intensieve vorm van volleybal kunnen oudere
en licht geblesseerde leden langer binnen de club blijven spelen.
Door zitvolleybal aan te bieden kunnen we een nieuwe categorie
volleyballers een plek geven in de club.

3

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

Een gestage en stabiele groei van Dames talentenlijn richting eredivisie
en het voorbereiden van Heren talentenlijn tbv promotie.
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Restpunt vorig beleidsplan
Beachvolleybal integreren als een
volwaardig onderdeel in de vereniging
Gerealiseerd
Tijdens de vorige beleidsplanperiode is beachvolleybal
geïntegreerd als volwaardig onderdeel in de vereniging.
Er is een actieve commissie die trainingen en toernooien
organiseert, er is veel belangstelling vanuit de club.
Restpunt
Wat nog rest is ons streven om een eigen beachlocatie te
creëren met volwaardige velden. Ons plan naast de
Zebra bleek niet mogelijk. Het nieuwe plan is om de
bestaande velden uit te breiden en te upgraden.

Werkgroepacties
Overleg met Sport.Gouda en gemeente, opbouwen
draagkracht, vinden financiering, doorlopen
vergunningentraject, realiseren en exploiteren.
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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 meisjestalentenlijn te voeden en jongenstalentenlijn
op te bouwen, naast het bieden van breedtesport voor de rest.
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Waar staan we nu, 1 september 2021
Jeugdopbouw
Leeftijd

Meisjes

Jongens

Totaal

M.-teams

J.-teams

A-jeugd

19

10

29

2

1

3

B-jeugd

22

11

33

2

1

3

C-jeugd

17

10

27

2

1

3

Mini-6

8

2

10

2

2

Mini-5

3

5

8

2

2

Mini-4

2

3

5

2

2

Mini-3

4

4

8

Mini-2

2

1

3

Mini-1

0

1

1

Speeltuin

-

4

4

(60%) 77

(40%) 51

128

Telling per 1 september 2021.
Kort na deze peildatum steeg het aantal aanmeldingen al flink!

Miniteams

Totaal

We zagen een terugval van ledenaantallen door corona
en praktisch geen mogelijkheden om nieuwe jeugd te
werven op scholen door de lockdown.

(40%) 6

(20%) 3

(40%) 6

Nevobo exit-onderzoek:
“Leden gaan vooral weg wegens onvrede met team en/of trainer”
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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: succesvolle Volleybalspeeltuin sinds 2016; nauwe samenwerking met Sport.Gouda
Jongens: vroeg binnenhalen, voordat ze bijvoorbeeld gaan voetballen
Professionalisering: intensieve jeugdwerving via inzet clubprofessional vanaf 2021
Fun: breed en aantrekkelijk aanbod, verenigingsleven, vrienden, veiligheid
Meer oudere jeugd

Meer doorstroming naar
senioren

Meer mogelijke
talenten

Versterking prestatielijnen
dames & heren

Meer (jonge) jeugd
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VollinGo’s toekomstvisie
Jeugdopbouw
Professionaliseren
Jeugdafdeling van onderaf voeden, piramide
verbreden door aanbieden van:
• Volleybalspeeltuin (4-7 jarigen)
• Clinics op basisscholen en in de wijk (7-12 jarigen)

Inzet van de clubprofessional (3 jaar)
• Een betaalde kracht met minimaal 10 uur per week
tijd voor clinics, lessen/trainingen op school, in de
wijk, op de club
• Planmatige inzet, grotere beschikbaarheid, continue
zichtbaarheid, samenwerking in de regio

Verhoging kwaliteit van trainers
• Inzet verenigingsondersteuning (via Sport.Gouda) en
train-de-trainer (bijv. Scherp)
• Effectief, resultaatgericht, up-to-date, oog voor groep
en individu, soft-skills

Doelstelling voor 2021-2024
Aantallen meisjesteams en jongensteams
uitbreiden en met ruim voldoende spelers per
team.
Voor jongens per leeftijdscategorie een team op
hoger en lager niveau, voor meisjes nog 1 extra.
Een extra meisjes/jongens A-team in 2024 is
waarschijnlijk nog te ambitieus binnen deze
periode.

MA1

MA2

+MA3

JA1

+JA2

MB1

MB2

+MB3

JB1

+JB2

MC1

MC2

+MC3

JC1

+JC2 19

Opmerking: deze getallen zijn 2 jaar oud, de kinderen
in deze wijken zijn inmiddels 2 jaar ouder.

VollinGo’s toekomstvisie
Waar gaan we op zoek naar nieuwe jeugd?
Veel potentie in Goverwelle, Plaswijck, Noord en Kort Haarlem, de vijver is groot (meer dan 5.000 kinderen)
dus ‘let’s go fishing’.
Westergouwe is een snel groeiende wijk met veel kinderen en voorlopig nog weinig sportvoorzieningen. We
moeten hun aandacht trekken want voor deze sporters zijn Moordrecht en Zuidplas met hun volleybalclubs
ook dichtbij.

Focus op kinderen vanaf 4 tot 13 (ong. brugklasleeftijd). Oudere kinderen hebben vaak al een sport gekozen.
En oudere kinderen zonder volleybalervaring kunnen sinds kort terecht in de startersgroep.
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 gegeneerd worden.
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Actieplan voor: “Uitbreiding / groei van aantal jeugdleden van 4 tot en met 13 jaar”
Huidige situatie (1 sept. 2021):

Gewenste situatie (eind 2024):

62 kids: 36 meisjes (58%) + 26 jongens (42%)

+50% / +35 kids → 100 kids: 60 meisjes (60%) + 40 jongens (40%)

•
•

➢ 55 Mini’s: 33 meisjes + 22 jongens
➢ 45 C-jeugd: 27 meisjes (3 teams) + 18 jongens (2 teams)

35 Mini’s: 19 meisjes (54%) + 16 jongens (46%)
27 C-jeugd: 17 meisjes (63%/2 teams) + 10 jongens (27%/1 team)

4 Speeltuin: 0 meisjes + 4 jongens (vorig jaar veel doorgestroomd naar mini’s) 20 Speeltuin: 10 meisjes + 10 jongens
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/Westergouwe/Reeuwijk/Haastrecht/Moordrecht
• Via eigen leden: familiedag, ouder-kind toernooi, vriendjes, fun-acties, mini vd week+, D1&H1 inzetten bij jeugd, etc.
Randvoorwaarden:

Risico’s:

•
•
•
•

• Corona-beperkingen op scholen, in de wijk, in de zaal
• Tegenvallende financiering clubprofessional
• Tegenvallende belangstelling scholen

Capaciteit aan mensen, met name de clubprofessional
Financiering voor aanpak via clubprofessional
Weten waar doelgroep zit; extra locaties in Noord/West Gouda
Breed zaalvolleybalaanbod & aantrekkelijk beach-aanbod

Actie

Eigenaar

Planning

•
•
•
•
•

•
•
•
•

• 2021
• 2022
•
2023
•
2024

Opzetten samenw. ID-college+sportklassen, SPG, Brede School
Optimaal & maximaal inzetten capaciteit clubprofessional
Zoeken trainers & coaches, betrekken ouders
Binnenhalen partners, bijv. obv MVO
Opzetten communicatieplan en financieel plaatje

Jeugdcommissie & Hans (primair)
Partnercommissie (ondersteunend)
Communicatie-cie. (ondersteunend)
Technische cie. (ondersteunend)
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Uitwerking beleidsthema 2

Creëren van ander volleybalaanbod om bestaande
leden langer te behouden en om nieuwe leden te
werven
Met een minder fysiek intensieve vorm van volleybal kunnen oudere en licht geblesseerde
leden langer binnen de club blijven spelen.
Door zitvolleybal aan te bieden kunnen we een nieuwe categorie volleyballers plek geven
in de club.
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Waar staan we nu, medio 2021
Hebben we plek voor iedereen?
Het is lastig om seniorleden te werven. Ervaren volleyballers weten ons wel te vinden als nieuwe club, bijvoorbeeld als ze naar
Gouda verhuizen. Minder ervaren volleyballers zijn lastiger in te voegen, deze zullen eerst getraind moeten worden tot een
minimaal niveau voordat ze in een team mee kunnen draaien. Hiervoor is in seizoen 2020/2021 een startersgroep in het leven
geroepen.
We zien ervaren en gewaardeerde oudere leden met tegenzin vertrekken als we ze geen passend alternatief kunnen bieden in
een ander team of op een ander niveau. Dit heeft vaak ook impact op de achterblijvende teams en leden. Hierdoor verdwijnen
elk jaar meer leden dan nodig is.
Vanuit het sociaal domein wordt naar sportclubs gekeken naar wat zij kunnen bieden voor mensen voor wie sporten niet
vanzelfsprekend is. Als sportclub met doelstelling om te volleyballen, staan we hier voor open als er een win-win situatie te
verwachten is. De extra investering in tijd en moeite door vrijwilligers, moet bijdragen aan de doelstelling om te kunnen
volleyballen. Het introduceren van zitvolleybal is dan wel een optie.
Door het ondersteunen van initiatieven als Rotterdampas en Volwassenenfonds kunnen we kinderen en volwassenen met
geringe financiële draagkracht toch een lidmaatschap aanbieden.
We zien nieuwe ontwikkelingen ontstaan zoals No-Jump volleybal (via VolleyTilburg) of Oldstars volleybal (via Nevobo), beide
varianten op een minder fysiek intensieve manier van volleyballen.
Met de Zebra als thuishonk, in het uiterste zuidoosten van Gouda, zijn we minder aantrekkelijk voor ouders van jongste mini’s
in wijken als Bloemendaal, Plaswijk of Westergouwe. Het brengen en halen is lastig en soms een reden om te stoppen.
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VollinGo’s toekomstvisie
Nieuw aanbod voor eigen en nieuwe leden
Nieuw aanbod Voor wie

Waarom

Startersgroep

Oudere jeugd (16+) en volwassenen die
Mensen die enthousiast zijn over volleybal, in
nog te weinig ervaring hebben om gelijk te een beschermde omgeving de techniek aanleren
kunnen instromen in een regulier team
en geleidelijk laten instromen in een A/B-jeugd
of lager dames- of herenteam als start van hun
volleybalcarrière

No-Jump
volleybal

Senior leden die willen blijven volleyballen
maar die vanwege leeftijd en/of blessures
niet meer mee kunnen komen in
competitieteams.
Idem voor oud-leden die om deze redenen
ooit (met tegenzin) vertrokken zijn

Dit zijn leden die houden van volleybal en het
clubleven, en beide heel erg zouden missen als
er geen plek meer voor ze is.

Volwassenen die binnen Gouda op zoek
zijn naar zitvolleybal in clubverband, met
trainingen en eventueel ook toernooien

Onze rol in het sociaal domein, met een nieuwe
doelgroep in de volleybalfamilie naast zaal- en
beachvolleybal

Zitvolleybal

Of oud-leden die om deze reden de draad weer
zouden willen oppakken.

24

VollinGo’s toekomstvisie
No-Jump volleybal
Waarom No-Jump volleybal?

Voordelen voor VollinGo?

Vergelijkbaar met bestaande initiatieven om alternatieve
sporten aan te bieden die minder fysiek intensief zijn.
Bijvoorbeeld walking-football of walking-hockey.
Binnen het volleybal zijn No-Jump volleybal (VolleyTilburg)
en Oldstars volleybal (Nevobo) in ontwikkeling. Wij kunnen
hier op aanhaken

Bestaande leden langer voor de club behouden. Leden
met staat van dienst hebben toegevoegde waarde via
kennis en netwerk, brengen balans in ledenbestand.
Aanbieden aan oudere en/of deels geblesseerde leden
die niet weg willen uit de club, maar voor wie er geen
alternatief meer is in een regulier competitie team.
Aanbieden aan oud-leden en andere oudere,
voormalige volleyballers. Zij missen het sociale aspect
van de club, zoals het drankje in de kantine, het
gezamenlijk kijken naar wedstrijden. Hiermee kunnen zij
weer deel uitmaken van de club.
(Oud-)leden hebben nog steeds behoefte aan af en toe
een potje volleyballen (zoals grasvolleybal in de zomer),
maar meer vrijblijvend en minder intensief.
Het beschikbaar stellen van veld, net en ballen is al
genoeg, geen behoefte aan competitie.

No-Jump volleybal is geschikt voor mensen die hun
gewrichten niet meer zwaar kunnen belasten, of die niet
meer de conditie hebben voor een intensieve wedstrijd.
De spelregels zijn grotendeels hetzelfde, maar bijvoorbeeld
springen is verboden, een bal moet gespeeld (of geslagen)
worden met twee voeten op de grond. Het net hangt
daarvoor weer iets lager.
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VollinGo’s toekomstvisie
Zitvolleybal
Waarom zitvolleybal?

Voordelen voor VollinGo?

Door het aanbieden van zitvolleybal kunnen we
invulling geven aan het thema “Meedoen” uit het
Gouds Sportakkoord en onze rol in het sociaal
domein vorm geven.
Er wordt in Gouda of omgeving nog geen
zitvolleybal (structureel) in clubverband
aangeboden. Echter, statistisch gezien zou er
voldoende vraag naar moeten zijn in onze regio.
Landelijk is er wel al een “infrastructuur” voor
zitvolleybal waar relatief eenvoudig op
aangehaakt kan worden: trainingsmateriaal,
kennis, ervaring, toernooien, competitie.

Een nieuwe pijler in de club, naast zaalvolleybal
en beachvolleybal.
Een nieuwe doelgroep die ook kennis en ervaring
meeneemt, ook in de kantine komt en deel neemt
aan het clubgebeuren.
Sport.Gouda staat positief tegenover het vinden
en doorsturen van kandidaat spelers, dat ontlast
ons bij het werven van deze leden.
VollinGo heeft voldoende contacten om kennis
over zitvolleybal binnen de club te krijgen.
Zitvolleybal is niet altijd een alternatief voor
bestaande leden, maar een wisselwerking op het
gebied van trainingen en organisatie is wel
mogelijk.
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VollinGo’s toekomstvisie
Andere opties voor nieuw aanbod
Startersgroep
Gedurende het seizoen
krijgen we regelmatig
aanmeldingen van mensen
die willen komen
volleyballen.
Wanneer ze veel ervaring
hebben, kunnen we ze gelijk
in een team plaatsen.
Als ze geen volleybalervaring
hebben, moeten wij als club
toch in staat zijn ze om ze op
te leiden, om ze daarna in
een geschikt team te
plaatsen.

Alternatieve locaties
De Zebra is ons thuishonk waar
we onze clubactiviteiten willen
hebben. Maar voor ouders van
kleine kinderen is de Zebra soms
te ver weg.
Door mini’s trainingen aan te
bieden in andere wijken
(Bloemendaal, Westergouwe),
kunnen we aantrekkelijker
worden voor mini’s in die wijken.
Uiteindelijk, wanneer deze
kinderen ouder worden, zal het
eenvoudiger worden om ze naar
de Zebra over te halen.

Wegnemen financiële hordes
Door het ondersteunen van
financiële regelingen als
Rotterdampas en
Volwassenenfonds waarmee
contributie betaald kan worden,
worden we als club
aantrekkelijker voor mensen
met weinig financiële middelen.
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Actieplan voor: “Creëren van andere volleybalaanbod om bestaande leden langer te behouden en nieuwe leden te werven”
Huidige situatie:

Gewenste situatie:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Een groep van 10 tot 20 mensen die wekelijks bij elkaar komen om No-Jump volleybal te doen op eigen veld
Een jaarlijks toernooi voor No-Jump volleybal met teams uit de regio
Een groep van 10 tot 20 mensen die wekelijks bij elkaar komen om te zitvolleyballen
Zitvolleybalkader: drie eigen trainers – coaches en scheidsrechters
Een zitvolleybal wedstrijdteam dat meedoet in het zitvolleybal toernooicircuit
Jaarlijks 3 extra mensen die we lid kunnen maken dankzij Rotterdampas of Volwassenenfonds
Een extra trainingslocatie voor Mini’s in Bloemendaal en in Westergouwe

•
•
•
•
•

Opstellen van businessplan voor zitvolleybal, kosten en baten, inkomsten en uitgaven
Ontwikkelen van eigen trainers en kader voor het borgen van zitvolleybal in de club
Promoten van zitvolleybal in Gouda en regio
Promoten van onze financiële regelingen voor mensen met weinig financiële draagkracht
Sportlocaties huren in Bloemendaal en Westergouwe, en hierover reclame maken

Jaarlijks een tiental leden dat overweegt om te stoppen vanwege blessures of voor wie geen lager team is
Een groter worden de groep oud-leden met nog steeds belangstelling voor volleybal
Een grote groep oud-volleyballers (niet oud-VollinGo) met nog steeds belangstelling voor volleybal
Een groep potentiële zitvolleyballers die nu niet in Gouda terecht kunnen
Een kleine groep mensen die niet de financiële mogelijkheden hebben om contributie te betalen
Een grote groep mensen die hun kinderen op volleybal willen doen, maar voor wie de Zebra te ver weg is

Aanpak ter realisatie gewenste situatie:
•
•
•
•
•

Organiseren van enkele kennismakingsclinics voor No-Jump volleybal en zitvolleybal
Promoten van No-Jump volleybal in Gouda en regio, benaderen van oud-leden
Contact leggen met andere clubs in de regio die No-Jump volleybal aanbieden voor kennisuitwisseling
Contact leggen met Nevobo of zitvolleybalspecialisten om kennis hierover binnen te halen in de club
Contact leggen met Sport.Gouda om potentiële zitvolleyballers te benaderen en door te sturen

Randvoorwaarden:

Risico’s:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sport.Gouda helpt bij het vinden van de meeste kandidaat zitvolleyballers
Kennis over zitvolleybal kan verkregen worden via ervaren trainers die het bij ons kunnen komen opzetten
Geld voor publiciteit en extra trainers
Capaciteit aan mensen
Capaciteit aan velden/zaaltjes
Zitvolleybal wordt uiteindelijk kostenneutraal (contributies voldoende voor uitgaven als trainer)
Rotterdampas en Volwassenenfonds blijven bestaan

Te weinig animo voor no-jump of zitvolleybal
Te weinig middelen om (externe en duurdere?) opgeleide zitvolleybaltrainers te betalen
Te weinig vrijwilligers om training te geven
Te weinig capaciteit in de zaal, geen plek voor de speciale behoeften zitvolleybalveld
Geen animo voor regulier trainen, meer ad-hoc en onvoorspelbaar
Zitvolleybal blijft financieel afhankelijk van financiën via zaalvolleybal

Actie

Eigenaar

Planning

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Plannen No-Jump volleybal clinics, promoten bij potentiële spelers
Actief No-Jump volleybal borgen in de club als een gewaardeerd alternatief
Ophalen kennis over Zitvolleybal en opstellen concept businessplan, bijv via Scherp Volleybal
Plannen Zitvolleybal clinics en promoten bij potentiële spelers, via Sport.Gouda
Actief Zitvolleybal borgen in de club als een nieuwe pijler
No-Jump volleybal en Zitvolleybal promoten binnen de Goudse regio, ook via Sport.Gouda
Promoten bij instanties dat men bij VollinGo terecht kan met Rotterdampas en Volwassenenfonds
Huren van zaaltjes voor mini’s trainingen in Bloemendaal en Westergouwe, en het effect meten

JW, TC, Recreanten
Bestuur, TC
JW, Kirsti, TC
JW, Kirsti, TC
Bestuur, TC
Communicatie
Penningmeester, Volleybal Ambassadeur
Jeugdcommissie

Q3/Q4 2021
2021-2022
Q3/Q4-2021
Q4-2021
Q1/Q2-2022
2022
2021-2022
2021-2022
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Uitwerking beleidsthema 3

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

29

Waar staan we nu, medio 2021
Dames 1 & 2, Heren 1 & 4, A-jeugd
Dames

Heren

Dames 1 is in 2020 gepromoveerd naar topdivisie!
Heeft al enkele jaren een relatief smal basisteam,
maar wel veel speelsters uit eigen opleiding.

Heren 1 speelt al weer een paar jaar promotieklasse.
Mix van ervaren en minder ervaren spelers, afkomstig
uit eigen jeugd.

Dames 2 is weer terug in de 3e divisie na een dipje in
de promotieklasse.
Het gat tussen D2 en D1 groeit.

Heren 4 is het doorgroeiteam voor H1 en speelt 2e
klasse. H2 en H3 spelen weliswaar in 1e klasse, maar
zijn geen kweekvijver voor H1.

Dames 3 is toegevoegd als extra talentenlijnteam en
speelt 1e klasse.
Meisjes A1 speelt in de hoofdklasse.
Er is meestal genoeg talent onderweg naar D2 of D3.
Voor D1 zullen we dat op termijn moeten bezien.

Jongens A1 speelt in 1e klasse.
Er is momenteel talent onderweg naar H1 of H4, maar
dit fluctueert over de jaren en de basis is smal.
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VollinGo’s toekomstvisie
Groeien naar de eredivisie...
Dames

Heren

Dames 1 gaat zich bewijzen in de topdivisie,
probeert zich hier tot 2022/2023 te handhaven en heeft
uitzicht op de volgende promotie.
Basis moet verbreed worden, bijvoorbeeld op basis van
samenwerking.

Heren 1 gaat zich stabiliseren in promotieklasse,
probeert in 2021/2022 hoog te eindigen en heeft uitzicht
op de promotie naar de 3e divisie binnen 2 jaar.

Wens is maximaal 2 niveaus verschil tussen D1 en D2.
Ambitie voor Dames 2 is opschuiven naar 2e divisie
binnen deze periode.

Heren 4 (doorgroeiteam) moet parallel aan evt promotie
van H1 naar 3e divisie, gaan opschuiven naar 1e klasse,
moet proberen hier voor 2022/2023 aan te komen. Max.
2 niveaus verschil tussen H1 en doorgroeiteam.

Als D2 naar 2e divisie of hoger gaat, dan wens Dames 3
richting promotieklasse.

Meisjes talentenlijn wordt gecontinueerd,
mag qua basis nog wat breder en sterker worden.

Jongens talentenlijn moet bredere basis krijgen.
• Tot en met C-jeugd op basis van autonome groei
• Voor B- en A-jeugd bijvoorbeeld op basis van
samenwerking
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Actieplan voor: “Op naar de eredivisie”
Huidige situatie:

Gewenste situatie:

• D1 in topdivisie, D2 in 3e div, D3 in 1e kl.
• H1 in promotieklasse, H4 in 2e kl.
• MA1 in hoofdklasse, JA1 in 1e kl.

• D1 handhaven topdivisie en groei richting eredivisie, D2 in
2e divisie
• H1 in 3e divisie, H4 (wordt dan H2) in 1e klasse
• MA1 en JA1 sluit kwalitatief en kwantitatief aan bij
D1/D2/D3 en resp. H1/H2

Aanpak ter realisatie gewenste situatie:
• Creëren juist randvoorwaarden: voldoende trainingsuren, kwalitatieve trainers, staf
• Borgen van voldoende (talenten)jeugd voor invulling van onderaf (mede via sportprofessional) / + ‘noordelijke locatie’
• Kijken naar mogelijke samenwerkingen met clubs in de regio om niveau in de regio te versterken

Randvoorwaarden:

Risico’s:

•
•
•
•
•

• Talenten vertrekken naar andere clubs
• Niet voldoende gekwalificeerde trainers en coaches
• Niet genoeg jeugd om aanvoer te garanderen

Stevige basis binnen dames talentenlijn
Opbouw van heren talentenlijn
Gekwalificeerde trainers en coaches op niveau VT-x
Voldoende integratie training A1-jeugd/2e team/1e team
Voldoende financiën voor trainingsfaciliteiten en trainers

Actie

Eigenaar

Planning

• Opleiden trainers tot niveau VT-x
• Borgen voldoende partners

• TC
• Partnercommissie

• Jaarlijks
• Jaarlijks
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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:
Gouds Sportakkoord
Demografische gegevens
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Bronnen
• Gouds Sportakkoord, 3 december 2019

• Inzichten en tips voor een leven lang volleybal, Uitkomsten en adviezen van uitstroomonderzoek
onder ruim 4.600 (ex)-leden, Nevobo 27 juni 2019
• Basisregistratie Personen (BRP), Gemeente Gouda
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Waar zat de Goudse jeugd in de afgelopen jaren?
leeftijd - Wijken
5-9 jaar
2018
Binnenstad
De Korte Akkeren
Bloemendaal
Plaswijck
Noord
Kort Haarlem
Goverwelle
Stolwijkersluis
Westergouwe

Eenheid
Bron

2019

320
588
460
691
617
594
654
21
44

10-14 jaar
2020

312
576
471
703
627
580
647
24
66

3989
4006
aantal_inwoners
BRP, Gemeente Gouda

2018

2019

15-19 jaar
2020

2018

2019

2020

220
586
474
676
631
580
615
24
79

352
566
438
738
648
674
821
25
43

345
555
450
743
658
654
809
31
43

343
531
460
747
633
616
783
28
57

327
533
543
808
585
676
946
29
48

350
531
563
795
597
655
910
32
57

366
545
554
776
618
645
878
33
57

3885

4305

4288

4198

4495

4490

4472

Welke groei/krimp kunnen we verwachten?
Vercode
CKL9P5V
CKL9P5V
CKL9P5V
CKL9P5V
CKL9P5V
CKL9P5V

Vernaam
VollinGo
VollinGo
VollinGo
VollinGo
VollinGo
VollinGo

Plaats
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda

Gemeente
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda

Categorie 2015 2019 Groei Inw_2019 Inw_2040 Inw_groei
0-11
32 59 84.4
9,799
9,191
-6.2
12-17
97 103
6.2
5,322
4,886
-8.2
18-34
70 106 51.4
14,470
13,308
-8.0
35-54
56 45 -19.6
18,999
17,994
-5.3
55+
27 32 18.5
23,572
28,866
22.5
totaal
282 345 22.3
72,163
74,246
2.9

cijfers van het CBS over demografische ontwikkelingen in de gemeente
Gouda, verkregen via Nevobo

