
      Informatie leden VC Sleen 

 

Versie 1, 1 november 2019 

 
In dit document delen we zoveel mogelijk algemene informatie die interessant is voor 

(nieuwe) leden van VC Sleen. Voor de mini’s is er ook een apart document te vinden 

op onze site.  

Lid worden  

Als je een keer mee wilt trainen of graag lid wilt worden van VC Sleen, dan kun je 

een appje sturen of bellen met Harry Tholen (06-25057447) of Sandra Katerberg (06-

10454642). Zij nemen contact met je op om te overleggen met welke groep en 

wanneer je het beste kunt komen trainen. Je mag eerst twee weken gratis met een 

groep meetrainen.   

Doel 
Het doel van de club is om iedereen die binnen deze club wil gaan volleyballen dit op 
zijn/haar wijze te laten doen. Daarbij staat bij het ene team het plezier en de 
ontspanning voorop en bij het andere de prestatie, maar waar voor iedereen 
gestreefd wordt naar een club waar men zich thuis voelt. De jeugd neemt een zeer 
belangrijke plaats in binnen onze club. Meer dan de helft van onze leden bestaat uit 
jeugd. Zij krijgen dan ook de nodige aandacht waarbij extra training wordt 
aangeboden aan de selectieteams binnen onze club. 

 

Inschrijfformulier 

Als je besloten hebt om lid te worden dan verzoeken we je om het inschrijfformulier te 

downloaden en in te vullen. Eenmaal ingevuld kun je dit formulier mailen naar 

secretariaat@vcsleen.nl. Dit komt dan bij Koen Kootstra terecht. Je kunt het 

eventueel ook inleveren bij de trainer waar je meetrainde. Voor vragen over de 

ledenadministratie (of het opzeggen van je lidmaatschap) kun je ook e-mailen naar 

secretariaat@vcsleen.nl 

Opzeggen 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te gebeuren en kan per 

half jaar: vóór 1 juli of vóór 1 januari.  

Indien na 1 juli of 1 januari wordt opgezegd is de contributie voor het komende 
halfjaar verschuldigd. 
 

Leden 
De volleybalclub kent verschillende soorten leden: 
1. Jeugdleden 
2. Seniorleden 
3. Verenigingsleden 

mailto:secretariaat@vcsleen.nl
mailto:secretariaat@vcsleen.nl


 
1. Jeugdleden 
 
a. Mini’s 
Dit zijn onze jongste leden, van 5 tot max. 12 jaar oud. Zij trainen 1 keer per week en 
spelen mee in de minicompetitie. Dat betekent dat ze ongeveer 2 keer per maand 
(van oktober tot april)  op zaterdagochtend in competitieverband wedstrijdjes spelen. 
Op zo’n zaterdag ochtend worden meerdere wedstrijdjes gespeeld in sporthallen in 
de regio, waarbij een beroep op de ouders wordt gedaan voor vervoer. Twee keer 
per jaar spelen de mini’s in de sporthal in Sleen. Het volleybal dat de mini’s spelen 
heet circulatievolleybal.Deze manier van minivolleybal heeft een opgaande lijn van 
gooien en vangen ( niveau 1), naar het  “echte” volleybal (niveau 5 en 6). Hierdoor 
kunnen  jonge kinderen al meedoen en leuke wedstrijdjes op hun eigen niveau 
spelen. Meer informatie over het minivolleybal staat in het infoblad van de club 
speciaal voor de mini’s en op onze site. 
 
 
b. Aspiranten: 
Aspiranten zijn jeugdleden  tot max. 17 jaar en zijn onder te verdelen in:  
C-jeugd : 12 en 13 jaar 
B-jeugd : 14 en 15 jaar 
A-jeugd : 16 en 17 jaar 
Jeugd die qua leeftijd nog bij de mini’s hoort, maar wel bij de aspiranten speelt wordt 
als aspirantenlid van de club gezien. De jeugdteams trainen indien mogelijk 2x per 
week. Aspiranten spelen mee in de jeugdcompetitie. In het competitieseizoen (okt.-
april) spelen zij in principe elke zaterdag een wedstrijd. De ene keer thuis de andere 
keer uit. Zij maken zelf een vervoersschema van en naar de uit wedstrijden. 
 
2.Seniorleden: 
 
Competitie spelende Seniorleden  
zijn leden die in een seniorenteam trainen dan wel spelen. Dus ook aspiranten die bij 
de senioren spelen worden door de club als senior gezien. Afhankelijk van de 
wensen van het team en de mogelijkheden van de club wordt er 1 of 2 keer per week 
getraind. De senioren spelen mee in de competitie, waarbij  men op zaterdag de ene 
keer thuis en de andere keer uit speelt. 
 
Recreanten 
De recreanten binnen onze club behoren bij de senioren, maar spelen (bij voldoende 
leden en animo)in een aparte recreantencompetitie. De wedstrijden van deze 
competitie worden tijdens een trainingsavond gespeeld.  
 
De contactpersoon voor de recreanten en contactpersoon tussen recreanten en 
bestuur is Linda Reinders. Zij regelt ook de wedstrijden van de club voor de 
recreantencompetitie. Linda is te bereiken via linda-willy1@hotmail.com 
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3.Verenigingsleden: 
 
Dit zijn leden die niet trainen en geen wedstrijden spelen, maar wel stemrecht 
hebben op b.v. een ledenvergadering.  
Ouders van jeugdleden kunnen zo toch hun stem uitbrengen tijdens een 
ledenvergadering. Ook niet spelende coaches/ trainers/scheidsrechters met een 
Nevobo-pas horen tot de verenigingsleden. 
 

 

Trainingen  

De trainingen beginnen altijd in de eerste week na de zomervakantie van de 

basisscholen. Er wordt tot halverwege juni getraind in de hal. Die datum wordt op tijd 

bekend gemaakt. Zodra we bij de voetbalkantine kunnen beachvolleyballen, zullen 

daarover per team afspraken worden gemaakt.  

 

In de schoolvakanties wordt in principe niet getraind. Na onderling overleg binnen 

een team kan worden besloten toch een veld te laten huren en te gaan trainen. Voor 

het huren van een veld kan contact opgenomen worden met Koen Kootstra via 

secretariaat@vcsleen.nl. 

 

Contributie: 
De contributie is afhankelijk van het team waarin je speelt. Dus ben je mini en speel 

je al bij de aspiranten dan betaal je als aspirant. Ben je aspirant en speel je al bij de 

senioren, dan betaal je als senior. 

 

De contributie wordt in vier termijnen geïnd middels een automatische incasso die bij 
het aanmeldingsformulier kan worden in geleverd. In de contributie zit verwerkt:  
De clubcontributie, de bondscontributie en het kledinggeld. 
 
In deze tabel staan de tarieven voor het seizoen 2019/2020: 
 

 Aantal 

trainingen 

per week 

Contributie per 

kwartaal 

Niet spelend 

Contributie per 

kwartaal 

Spelend 

Senioren 1 € 54,50 € 74,50 

Senioren 2 € 71,50 € 91,50 

Jeugd 1 € 41,50 € 56,50 

Jeugd 2 € 51,50 € 66,50 

Mini 

Mini 

1 

2 

€ 31,50 

€ 41,50 

€ 39,00 

€49,00 

Recreanten 1 € 41,50 € 44,00 

Verenigingslid  € 7,50  

Wordt bij het innen van de contributie geen gebruik gemaakt van automatische 

incasso, dan kan per factuur € 2,50 in rekening gebracht. 
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Zijn er drie of meer leden uit één gezin spelend lid, dan betaalt het jongste lid de helft 

van de clubcontributie. Dit geldt voor het 3e en volgende lid. De bondscontributie 

moet wel volledig worden betaald. 

 

Wedstrijden 

De Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) bepaalt de indeling van de wedstrijden. 

Deze worden van eind september tot eind april ingepland. Via www.volleybal.nl zijn 

de uitslagen en de standen te vinden. De website heeft ook een bijbehorende app.  

 

De Nevobo organiseert en ondersteunt de Nederlandse volleybalcompetities en 

verzorgt opleidingen voor trainers en scheidsrechters. De Nevobo is verdeeld in 

verschillende regio's. VC Sleen hoort bij regio Noordoost.  

 

VC Sleen verspreidt ieder half seizoen een wedstrijdschema. Daarop staan ook de 

vertrektijden voor de uitwedstrijden. Vertrek is altijd bij de sporthal in Sleen. De 

coaches maken een rij- en was schema.  

 

Kleding 

Teams van VC Sleen spelen wedstrijden in shirts en broekjes die van de club zijn. 

Aan het begin van het seizoen wordt ervoor gezorgd dat ieder team een tas heeft 

waar de shirts en broekjes van de spelers in zitten. Per team wordt afgesproken op 

welke manier er voor gezorgd wordt dat de shirts en broekjes door één iemand 

gewassen worden. Dit kan doordat een team een ‘vaste wasser’ heeft, of er wordt op 

nummer gewassen. Eerst nr. 1, dan nr. 2 enz. Graag de wasvoorschriften die in de 

wedstrijdkleding staan gebruiken.  

 

Lange sportsokken zijn niet verplicht, als iemand kniebeschermers wil dragen, dan 

graag effen exemplaren.  

 

Bij VC Sleen wordt in shirtjes van de club getraind. Dit zijn blauwe shirtjes. Ieder lid 

krijgt zoveel shirts als per week getraind wordt. Er wordt getraind in eigen zwarte 

broekjes.  

 

Verder worden er bij trainingen en wedstrijden geen sieraden gedragen, alleen 

knopjes en kleine ringetjes in de oren zijn toegestaan. Het haar moet vast gedragen 

worden.  

 

Ina Ramaker beheert  de kleding van de club. Wanneer iets stuk is kun je bij haar 

terecht. Wanneer je stopt, graag de kleding+ tas schoon bij haar inleveren. 
j.ramaker.sleen@planet.nl  
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Nieuwsbrieven 

Het bestuur van VC Sleen brengt per seizoen zo’n vier nieuwsbrieven uit. Deze 

worden per mail naar alle leden gestuurd.  

 

Fluiten, tellen, kantinedienst 

Alle competitie spelende leden worden ingedeeld voor taken rondom de 

thuiswedstrijden. Ouders van jeugdleden worden ook ingedeeld voor kantinedienst. 

Twee keer per jaar wordt hiervoor een rooster gemaakt die naar alle leden gemaild 

wordt en op de site van de club komt te staan.  

 

Leden die een online-instapcursus voor scheidsrechter hebben gevolgd, worden 

ingedeeld als scheidsrechter. De andere leden worden ingezet voor het tellen bij 

wedstrijden.  

 

Onderling ruilen is toegestaan. Ruilingen graag doorgeven aan Marcel van Let via 

wedstrijdsecretariaat@vcsleen.nl.  

 

Tellers en scheidsrechters moeten een half uur voor aanvang van de wedstrijd 

aanwezig zijn, wanneer je dit voor het eerst moet tellen, vraag dan iemand van je 

team om je de eerste keer even helpen. Het team dat zaalwacht heeft, kan ook 

gevraagd worden.  

 

De seniorenteams worden als team ingedeeld voor zaalwacht. De taken van de 

zaalwacht zijn: 

 Uur voor aanvang van de eerste wedstrijd met voldoende teamleden aanwezig 

om te helpen met velden op te bouwen en spullen klaar te zetten.  

 Uur voor aanvang sleutels en kasgeld ophalen bij Ina Ramaker. Kantine 

openen en koffie zetten. 

 Controleren of bij elke wedstrijd een teller/scheidsrechter aanwezig is. Tellers 

die (voor het eerst tellen en) hulp nodig hebben, helpen.  

 Tijdens de wedstrijden toezicht houden op zaal, gang en tribune.  

 Zorgen dat na afloop van de wedstrijden de spullen weer netjes op hun plek 

komen.  

 Harry Schutrups is ook zaalwacht, maar kan niet altijd aanwezig zijn.  

 

 

Gesprekken met spelers 

Vanaf januari hebben de leden van de technische commissie een kort gesprek met 

alle spelers. Daarin worden o.a. tips en tops gevraagd, maar ook wensen voor het 

volgende seizoen. De informatie die de gesprekken opleveren, wordt meegenomen 

in de nieuwe teamindeling. Het biedt geen garanties.  
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Nieuwe teamindeling en trainingsschema 

Elk jaar in de meivakantie wordt de nieuwe teamindeling bekend gemaakt. Dit is een 

voorlopige teamindeling. In grote lijnen zal dat de teamindeling zijn voor het nieuwe 

seizoen, maar meestal komen er rond de zomer nog nieuwe leden bij of zeggen er 

leden hun lidmaatschap op.  

 

De trainers maken de nieuwe teamindeling in overleg met de technische commissie. 

Bij het samenstellen van de teams wordt gekeken naar talent en plezier.  

 

Appgroepen 

Per team wordt er een appgroep gemaakt. Van jeugdteams zijn er soms groepen van 

kinderen en/of ouders. In de appgroep worden afspraken m.b.t. de teams gemaakt. 

 

De coach maakt het rij- en was schema. Deze wordt ook met het team gedeeld.  

 

Plaatsingstoernooien 

Eind mei vinden de plaatsingstoernooien plaats. Jeugdteams kunnen zich dan 

proberen te plaatsen voor de hoofdklasse. Teams die het niet lukt om zich te 

plaatsen, worden ingedeeld in de eerste klasse. Jeugdteams kunnen ingeschreven 

worden in de eerste of tweede klasse op hun niveau, A, B of C.  

 

Toernooien 

Trainers en coaches kunnen ervoor kiezen om hun teams voor het begin van de 

competitie mee te laten doen aan toernooien. Dit wordt in de appgroepen 

gecommuniceerd. Ook in de kerstvakantie kan er meegedaan worden aan 

toernooien.  

 

NOJK  

Vanaf januari begint de eerste ronde van het Nederlands Open Jeugd 

Kampioenschap (NOJK). Daaraan kan per vereniging één A, B, C of D-team 

deelnemen.  

 

Ieder jaar beslissen de jeugdtrainers samen met de technische commissie of er 

teams van VC Sleen meedoen aan het NOJK. Als dat zo is, dan worden de 

geselecteerde speelsters daarvan op de hoogte gebracht. Er volgen zo’n vijf extra 

trainingen. De eerste ronde van het NOJK is altijd op de laatste zaterdag van de 

kerstvakantie.  

 

Oplopen 

Binnen de Technische Commissie (TC) is besproken dat we leden gedurende het 

seizoen de mogelijkheid willen bieden om met teams op hoger niveau mee te kunnen 

trainen. Binnen onze club wordt dit deelnemen aan ‘oplooptrainingen’ genoemd.  

 



De afspraken zijn: 

 De oplooptrainingen beginnen in principe vanaf januari.  

 De trainers van de teams bepalen welke spelers/speelsters in aanmerking 

komen voor deelname aan de oplooptrainingen en melden dit bij de TC. 

 Voorwaarde voor oplopen is dat betreffende speler/speelster mee kan komen 

op het niveau van het team waarbij het oploopt. Daarnaast zijn zaken als 

aanwezigheid, inzet en je visie op de toekomst binnen VC Sleen bepalend.   

 De TC gaat na bij welk team een speler/speelster kan oplopen en overlegt met 

de trainer van het oploopteam of er ruimte is voor oploop. 

 Indien er ruimte is licht de trainer de speler/speelster en evt. de ouder(s) in. 

 Na vier weken oplopen beslist de trainer van het team waarmee meegetraind 

wordt, of de speler/speelster mag en kan blijven meetrainen.  

 Als na vier weken besloten wordt dat oplopen goed verloopt, dan is dit in 

principe voor de rest van het seizoen. De voorwaarden blijven van kracht. 

 Teamtrainingen hebben voorrang boven oplooptrainingen, tenzij anders 

afgesproken. 

 Als na vier weken besloten wordt dat iemand extra mag trainen, dan kan er 

voor de rest van het seizoen extra contributie worden berekend. Dit wordt per 

individu bekeken. Dit omdat de oploop in sommige gevallen gelijk loopt met je 

eigen team trainingen. Meer informatie hierover kun je opvragen bij TC 

 

 

Nieuwjaarstoernooi 

In de eerste week van het nieuwe jaar, wordt er op een avond een Nieuwjaars-

toernooi in onze eigen sporthal georganiseerd. Het is een gezellig onderling toernooi 

voor, C, B, A-jeugd, recreanten en dames en heren.  Halverwege het toernooi is de 

Algemene ledenvergadering van VC Sleen.  

 

Eindfeest 

In april vindt het eindfeest  van het seizoen plaats. De datum wordt op tijd kenbaar 

gemaakt. Het is een leuke, gezellige avond met wisselend programma om samen het 

seizoen af te sluiten en de kampioenen te huldigen! 

 

Privacy Policy/VOG’s/Vertrouwenspersoon/AVG  

Deze informatie wordt z.s.m. aangevuld.  

 

Beachvolleybal 

Een jaarlijks terugkerend evenement is het beachvolleybaltoernooi dat onder de vlag 

van de stichting Vrienden van de volleybalclub Sleen en i.s.m. de Volleybalclub wordt 

georganiseerd. Dit evenement wordt gehouden op het Ermerstrand te Erm, waarbij 

op zo’n  50 velden gespeeld wordt door jong en oud. Een speciale beachcommissie 

is belast met het organiseren van dit toernooi. Zij kunnen dit echter niet alleen. Bij de 

voorbereidingen en tijdens het toernooi zijn vele vrijwilligers nodig. Er zal een beroep 



worden gedaan op onze leden, maar ook andere belangstellenden zijn van harte 

welkom! Opgeven als vrijwilliger kan bij Afke Siebring, afke.siebring@gmail.com.   

Meer info over het toernooi kun je vinden op onze site  
 

Bestuur  

Het bestuur van de Volleybalclub Sleen bestaat uit: 

 

Harry Tholen, voorzitter en lid technische commissie. 

Rikus Reinders, penningmeester en lid technische commissie. 

Koen Kootstra, secretaris  

Marcel van Let, wedstrijdsecretariaat en contactpersoon scheidsrechters. 

Sandra Katerberg, wedstrijdsecretariaat en lid technische commissie.  

Sylvia Stevens, kantinecommissie.  

 

Activiteitencommissie 

Deze commissie organiseert activiteiten voor de leden en activiteiten door de leden 

ten behoeve van de clubkas. Voor het uitvoeren van deze activiteiten zullen zij indien 

nodig een beroep doen op de leden. Ook de organisatie van het 

straatvolleybaltoernooi is in handen van de activiteitencommissie. Contactpersoon 

voor de activiteitencommissie is Ina Ramaker, j.ramaker.sleen@planet.nl 

 

Vragen 

Als je vragen hebt kun je die altijd in eerste instantie aan je trainer stellen. Als het 

nodig is, verwijst hij of zij je door naar iemand anders binnen de club.  

 

We hopen dat je een fijne tijd zult hebben bij onze club! 
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