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Algemeen Jaarverslag 2021/2022 
Volleybalvereniging VollinGo 
 

Dit jaarverslag beschrijft het gevoerde beleid in het afgelopen seizoen 2021/2022 en 
kijkt vooruit naar het te voeren beleid in het komende seizoen 2022/2023 

Dit jaarverslag wordt toegelicht in de Algemene Ledenvergadering op 12 oktober 2022. 

Gevoerd beleid in het afgelopen seizoen 
Het gevoerde beleid in 2021-2022 is terug te voeren op de volgende thema’s: 

• Nieuwe (jeugd)leden 
• Corona 
• In het zonnetje gezet 
• Pilot no-jump volleybal 
• John Stubbe heeft het stokje overgedragen 
• Omgangsregels 
• En verder, ons clubleven 

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

Nieuwe (jeugd)leden 
Vanaf september zagen we weer een groot aantal aanmeldingen van vooral jeugdleden. Toen na de 
zomervakantie in 2021 de coronaversoepelingen begonnen, dachten kennelijk veel kinderen dat ze 
wel bij ons wilden komen volleyballen. De volleybalspeeltuin en de mini’s zijn gezien de 
omstandigheden weer goed gegroeid. De startersgroep had weer een enthousiast groepje spelers, ook 
dit is een formule die aanslaat. Dit was het eerste jaar met onze clubprofessional, met de bedoeling 
om extra jeugdleden binnen te halen. Door allerlei coronabeperkingen kwam dit niet zo goed van de 
grond als gehoopt, en helaas is Hans vanwege privéomstandigheden na 1 jaar gestopt met zijn rol als 
volleybalambassadeur. 

Corona 
Na een positieve start van de competitie in september werd helaas in december 2021 opnieuw het 
volleyballen stilgelegd door de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van corona. De 
competitie werd weer onderbroken maar de Nevobo concludeerde dat de competitie toch uitgespeeld 
kon worden. Gelukkig werd tijdens de persconferentie van vrijdag 14 januari aangekondigd dat sporten 
binnen, zij het voorlopig alleen trainen, weer mag. Vrij kort daarop werd op 25 januari bekend dat we 
weer écht mochten volleyballen. De eerste wedstrijden konden weer gespeeld worden in 
competitieverband. Ook waren toeschouwers weer welkom, zij het onder voorwaarden. Dit gold 
eveneens voor de kantine, ook deze mocht haar deuren weer onder voorwaarden openen. Gelukkig 
hebben de meeste teams hun competitie nog grotendeels kunnen uitspelen.  

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 een reep Chocolonely chocolade. Wie 
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dit verslag leest en de secretaris een mailtje stuurt met een reactie krijgt een reep chocolade. Komend 
jaar gaan we er vanuit dat weer op een veilige manier bij elkaar kunnen komen. 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. 

Pilot no-jump volleybal  
Op zaterdag 9 april heeft de eerste clinic van no-jump volleybal in De Zebra plaatsgevonden. De naam zegt het 
al, dit is volleyballen waarbij niet gesprongen mag worden. No-Jump Volleybal is daarom geschikt voor 
wie nog wel graag wil volleyballen, maar niet meer wil, kan of mag springen vanwege blessures in 
bijvoorbeeld rug, knie of enkel. Aan deze clinic deden leden en oud-leden van VollinGo mee, variërend 
in leeftijd van 30+ tot 70+. Eén van VollinGo’s trainers had een trainingsprogramma opgesteld. No-
Jump Volleybal is dus minder intensief voor je lichaam en daardoor een laagdrempelige manier om het 
volleybal weer op te pakken, of gewoon voort te zetten als je niet meer zo hoog springt als vroeger. 
Onze spelers waren in elk geval enthousiast en we hopen dat we hiervoor nog meer mensen 
enthousiast kunnen krijgen. Dit initiatief krijgt dit seizoen een vervolg. Als dit concept ook wordt 
overgenomen door clubs rondom ons, dan kunnen we wat vaker potjes tegen elkaar spelen. Dit seizoen 
willen we weer een paar clinics organiseren, hopelijk ook met spelers van buiten VollinGo. 

John Stubbe heeft het stokje overgedragen aan nieuwe trainers dameslijn 
Begin april werd bekend gemaakt dat John Stubbe zijn laatste seizoen als trainer/coach heeft volbracht 
en het stokje overdraagt aan Sieme Boom, Pim Scherpenzeel en Sergiu Stefanica. John Stubbe, al sinds 
2005 als trainer verbonden aan VollinGo, zal dit seizoen in een andere rol actief zijn. Het trainer/coach-
stokje voor het topdivisie spelende vlaggenschip heeft hij overgedragen aan Sieme Boom. Pim 
Scherpenzeel is samen met Sergiu Stefanica verantwoordelijk voor dames 2, dat dit seizoen 3e divisie 
speelt. Op donderdag 19 mei is onder toeziend oog van onze partners, oud speelsters van D1 en 
belangstellend publiek afscheid genomen door middel van een laatste competitiewedstrijd tussen 
VollinGo D1 en Thor D1. 

Omgangssregels  
Afgelopen jaar is op televisie helaas weer duidelijk geworden hoe belangrijk het is om ons te houden 
aan omgangsregels. VollinGo is een club van ons allemaal. De vereniging wil eraan bijdragen dat onze 
leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Op een positieve en prettige 
manier met elkaar omgaan vinden wij belangrijk. VollinGo wil actief werken aan de bewustwording bij 
spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. Onze vereniging moet een 
ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen 
volleyballen. Naast de gedragsregels van NOC*NSF heeft het bestuur van VollinGo omgangsregels 
opgesteld. Alle trainers zal in de toekomst gevraagd worden om naast het aanleveren van een 
verklaring omtrent gedrag (VOG) ook deze gedragsregels te ondertekenen.  

Partnercontracten 
Vrijwel alle partnercontracten die drie jaar liepen zijn vorig seizoen afgelopen. Door de lockdowns 
was het lastig om ze te verlengen omdat partners  graag willen dat hun naam zichtbaar is op onze 
shirts. Doordat er niet optimaal gespeeld kon worden, hebben we ze niet optimaal kunnen bieden 
wat ze nodig hebben. Nu de vooruitzichten weer iets beter worden, proberen we met de partners 
een overbrugging voor seizoen 2022-2023 te regelen, zodat we daarna weer nieuwe 3-jaarse 
contracten af kunnen sluiten voor de drie seizoen daarna. Hiermee kunnen vervolgens nieuwe shirts 
gekocht worden. Helaas blijven niet alle partners bij VollinGo en hebben we weer nieuwe namen 
nodig. De eerste nieuwe partner die we kunnen toevoegen is Buurt Service Team uit Dordrecht, het 
bedrijf van een van onze leden. We hopen dat er nog meer volgen! 

https://vollingo.nl/eerste-clinic-no-jump-volleybal-bij-vollingo/
https://vollingo.nl/stubbe-boom-en-scherpenzeel-samen-verder-bij-vollingo/
https://vollingo.nl/namens-john-stubbe-bedankt-voor-het-geweldige-afscheid/
https://vollingo.nl/vertrouwenscontactpersoon-vcp/
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En verder... ons clubleven 
Slechts een selectie van alle mooie dingen die we dit seizoen hebben georganiseerd en gevierd met 
z’n allen:  

Zaterdag 4 december 2021 kon er gelukkig voor de speeltuin kinderen en voor alle mini’s een 
pietentraining worden georganiseerd. Tussen half 9 en 10 uur konden de kinderen genieten van 20 
spelletjes. Na een gezamenlijke warming up met 2 grote rondes rennen door de gehele zaal, deden 
we wat oefeningen op de plaats, bedacht door een van de aanwezige pieten.  Op 23 maart hadden 
we het schoolvolleybaltoernooi in de Zebra gepland, maar dat ging niet door omdat er te weinig 
belangstelling voor was. Gelukkig kon dit seizoen ons jaarlijkse eindfeest weer georganiseerd 
worden. Het thema van het feest dat eerder door corona niet door kon gaan is dit jaar gerecycled. 
Verder heeft in de Zebra gedurende de zomervakantie een verbouwing van de kleedkamers, entree 
en de hal plaatsgevonden.  

 

Te voeren beleid in het komende seizoen 
De volgende onderwerpen staan in ieder geval op de agenda in seizoen 2022/2023:  

• Voortzetten uitvoering activiteiten met een nieuwe Volleybalambassadeur  
• VT2 trainerscursus onder leiding van Pim Scherpenzeel 
• Verlengen van partnercontracten en zoeken naar nieuwe partners 
• Verder gaan met clinics No-Jumpvolleybal 
• Herhaling van alle leuke activiteiten ter bevordering van de binding binnen de club 

  
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, jeugdkamp, het eindfeest, open trainingen, scheidsrechterscursussen, en nog veel 
meer...! 

 

September 2022, 

Het Bestuur van VollinGo: 

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

 

https://vollingo.nl/23-maart-vollingo-schoolvolleybal-toernooi/
https://vollingo.nl/vollingo-carnaval-endfest/
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