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1. De vereniging(en) en regio  

Professionaliseren begint bij het bepalen van de ambities van de vereniging. Ambities gaan over waar de 

club de komende jaren aan wil werken en welke doelen bereikt dienen te worden in de eerste twee jaar. 

Maar ook wat doelen zijn voor de langer termijn. Ook wordt gekeken naar wat nodig is om dat te realiseren 

en wie daarbij betrokken dienen te zijn. De clubambities bepalen uiteindelijk welke taken de professionele 

kracht uitvoert of aan bij kan dragen.  

 

1a. De vereniging(en)  

Geef een omschrijving van de vereniging(en). 

VoCASA is een volleybalclub opgericht in 1988 en telt momenteel ongeveer 400 leden. De club is ontstaan 

uit een fusie van een drietal regionale volleybalclubs en bestaat uit 7 jeugdteams, 10 mini-teams, 5 heren 

teams, 12 damesteams en 4 recreantenteams. Het is een club waar iedere volleyballer op elk niveau bij de 

breedte-, jeugd-, en toplijn terecht kan. VoCASA betrekt alle leden zoveel mogelijk bij de vereniging. Het 

bestuur bestaat uit vrijwilligers, die gekozen zijn door de leden. Daarnaast kent de club een aantal 

commissies, die de kleinere taken voor het bestuur uit handen nemen. VoCASA is een vereniging met een 

grote regionale functie en wil in de toekomst nog meer als volleybalbolwerk dienen, spelend in de top van 

Nederland met een sterke jeugdopleiding. Samen met andere regionale verenigingen wil VoCASA een 

bindende bijdrage leveren aan een sterke volleybalregio, waarin elke speler zijn mogelijkheden maximaal 

kan ontwikkelen. De regio Gelderland kent vele volleybal verenigingen. VoCASA werkt al samen met een 

aantal volleybalclubs, waaronder NSVV Heyendaal, Keizer Karel Volleybal Pegasus en Trivos, en wil graag in 

de toekomst nog meer de samenwerking met clubs in de regio opzoeken. Op dit moment vindt er 

structurele samenwerking plaats met de Nijmeegse Gay volleybalclub, Pegasus en Studentenvolleybal 

vereniging NSSV Heyendaal in het kader van de Eurogames 2022. Daarnaast werkt de club hard aan een 

traject naar topsport met een herenteam in de Eredivisie en een damesteam in de Topdivisie. Momenteel 

werkt de club met een twee betaalde professionals. 

 

Afgelopen periode is het bestuur gestart met een herijking van de visie en missie van VoCASA. De Jeugd is 

ondermeer als belangrijke pijler benoemd, waar de club de komende jaren de focus op wil leggen, ook ten 

aanzien van de doorstroom naar de prestatielijn (dames 1&2, Heren 1&2). Willen wij als club onszelf en de 

regio kunnen blijven voeden met toekomstig volleybaltalent, dan zal de club moeten blijven investeren in de 

Mini’s en Jeugd. VoCASA ziet voor zichzelf een belangrijke verbindende rol weggelegd in het nieuwe 

stadsteel Nijmegen Noord, waar veel jonge gezinnen met kinderen wonen. Deze plek ligt demografisch 

gezien niet in de buurt van de huidige sporthal van VoCASA (Neerbosch Oost). VoCASA ziet mogelijkheden 

om jeugd vanuit dit deel van Nijmegen meer te verbinden met de club. Daarnaast wil VoCASA in de 

toekomst ruimte blijven bieden om in de ere- en topdivisie te kunnen blijven spelen.  

Missie en Visie zie bijgevoegd plan.  
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1b. Ledenaantallen  

Een overzicht van de ledenaantallen van de vereniging(en) in Sportlink is op te vragen bij jouw 

accountmanager. Vul aan wanneer deze afwijken volgens de club administratie. Markeer groen indien er een 

groei is, markeer rood indien er een krimp is. 

Ledenaantallen Sportlink Clubadministratie 

Totaal aantal leden Per 2016 Per 2021 Per 2016 Per 2021 

# leden <11 23 27 23 27 

# leden 12-17 52 72 52 72 

# leden 18-34 132 144 132 144 

# leden 35-54 77 52 77 52 

# leden 55+ 28 38 28 38 

Totaal 312 333 312 333 

 

1c. De plaats, gemeente, regio  

Omschrijf recente ontwikkelingen in de omgeving waar de vereniging mee te maken heeft. Voorbeeld: invloed 

en ontwikkelingen van de gemeente, nieuw (sport)beleid, bouwplannen, door accommodatiebeleid, soorten 

doelgroepen die willen sporten, etc. 

• VoCASA ziet voor zichzelf een belangrijke verbindende rol weggelegd in het nieuwe stadsdeel 

Nijmegen Noord, waar veel jonge gezinnen met kinderen wonen. Deze plek ligt demografisch 

gezien niet in de buurt van de huidige sporthal van VoCASA te Neerbosch Oost. VoCASA ziet 

mogelijkheden om jeugd vanuit dit deel van Nijmegen meer te verbinden met de club door het 

geven van clinics op de 5 scholen in Nijmegen Noord en bij regionale volleybalclubs. Het zoeken van 

samenwerkingen met sportverenigingen en (sport-)instellingen in Nijmegen Noord.  

• In Nijmegen Noord wordt een grote nieuwe sporthal De Boog gebouwd die in 2022-2023 klaar 

moet zijn. In het verleden heeft VoCASA veel gesprekken met de gemeente gevoerd, om hier samen 

in op te trekken, helaas zonder succes (niet alle teams van VoCASA hadden de mogelijkheden om 

daar te trainen, wij mochten de kantine niet pachten en er werd geld gevraagd voor parkeren voor 

bezoekers en spelers). VoCASA heeft een alternatief accommodatie-plan bij de gemeente ingediend 

(extra verdieping Jan-Massinkhal), helaas ook zonder succes. Tot op heden heeft de gemeente 

aangegeven, de hal waarin VoCASA momenteel traint en die 50 jaar oud is, niet te willen voorzien 

van aanpassingen en uitbreiding op verzoek van VoCASA, die zelf een architect in de hand heeft 

genomen en een tekening bij de gemeente hiervoor heeft ingediend. De hal kent regelmatig 

onderhoudsproblemen.   

• Nijmegen draagt inclusiviteit (in Sport) een warm hart toe. In 2022 worden de Eurogames 2022 

georganiseerd in Nijmegen. VoCASA is samen met Pegasus en Studentenvolleybalclub Heyendaal bij 

dit evenement bij het volleybal-onderdeel aangesloten (via Gay volleybalclub Keizer Karel). Er vindt 

maandelijks structureel overleg plaats, waarbij VoCASA meedenkt hoe inclusiviteit in de volleybal te 
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vergroten en wat wij feitelijk kunnen dragen in de organisatie. Een van onze spelverdelers van H1 is 

ambassadeur van de Eurogames 2022 Volleybal.  

 

Bij jouw Accountmanager zijn de Centraal Bureau voor Statiek cijfers van de demografische ontwikkelingen in 

jouw gemeente op te vragen. Markeer groen indien er groei is, markeer rood indien er krimp is. 

Demografische groei in gem. Nijmegen Per 2021 Per 2040 

# <11 inwoners 20.760  26.753 

# 12-17 inwoners 9.319  12.308 

# 18-34 inwoners 56.026  54.130 

# 35-54 inwoners 43.478  52.041 

# 55+ inwoners 49.536  64.139 

Totaal 179.119 209.372 

 

1d. Invloeden 

Zie toegevoegde SWOT-analyse in strategisch plan.  

 

In
te

rn
 

Sterkten Zwakten 

Zie toegevoegd bijlage document in strategisch 

plan 

 

 

 

 

 

 

Zie toegevoegd bijlage document in strategisch 

plan 

 

Ex
te

rn
 

Kansen Bedreigingen 

Zie toegevoegd bijlage document in strategisch 

plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie toegevoegd bijlage document in strategisch 

plan 
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1e. Ambities en prioriteiten 

Wat zijn de ambities, missie en prioriteiten in de eerste twee jaar en eventueel in de jaren daarna? 

Algemene doelstellingen van VoCASA: 

 

VoCASA wil een vereniging zijn die:  

• Toonaangevend is in het ontwikkelen van volleybalpotentie, waar de ontwikkeling van de sporter 

(mini, jeugd, breedte- en topsport) centraal staat en waar presteren op het hoogste niveau van 

Nederland mogelijk is. Wij beseffen dat dit begint van onderaf aan, door het aantrekken en 

behouden van Jeugd en Mini’s in de club, waarbij een goed gefundeerd en uitgevoerd technisch 

plan aan ten grondslag ligt.  

• Aantrekkelijke volleybalkijksport levert en meerwaarde biedt voor zakelijke partners op het gebied 

van sport, bewegen en gezondheid. 

• Investeert in de kwaliteit van volleybalkader en maatschappelijk partner is voor 

(onderwijs)organisaties op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.  

• Regionaal samenwerkt met regionale trainers, vrijwilligers, buurtsportcoaches en gymdocenten.  

 

VoCASA wil bijdragen aan: 

Verzilveren van de volleybalpotentie in de regio Nijmegen: de ontwikkeling van de speler centraal 

VoCASA wil bijdragen aan een sterke volleybalregio waar elke (jeugd)speler zijn volleybalpotentie kan 

ontwikkelen naar gewenst niveau. Dat kan alleen door volleybalpotentie actief te ontdekken, de 

volleybalontwikkeling van de speler te volgen in de tijd en de speler datgene te bieden wat hij/zij op dat 

moment nodig heeft op de plek waar hij/zij het nodig heeft. Dat betekent dat een speler zoveel mogelijk en 

zo lang mogelijk volleybalt in de eigen woonomgeving. Dat we tot de groeispurt het volleybal technisch 

opleiden combineren met breed motorisch opleiden. Dat we ook objectief kijken naar de ontwikkeling van 

spelers om eerlijk te selecteren en op het juiste moment te specialiseren. Dat we aanvullende trainingen 

bieden om de ontwikkeling te versterken, zoals extra volleybaltraining op niveau, coördinatie training of 

krachttraining passend bij de ontwikkelingsfase van de speler. Op deze wijze creëren we gelijke kansen voor 

iedereen, maar hebben we ook oog voor verschil.  

 
Volleybalkrachten bundelen in de regio Nijmegen: samen staan we sterk(er) 

Volleybal is een teamsport. Zoals de ontwikkeling van een speler afhankelijk is van de ontwikkeling van 

andere spelers, zo ook zijn verenigingen afhankelijk van andere verenigingen. Het ontwikkelen van de 

potentie van iedere volleybalspeler kan en wil VoCASA dan ook niet alleen doen. Om de ontwikkeling en 

ambitie van elke speler recht te doen moet het aanbod door meerdere regionale organisaties gedragen 

worden, waarbij het belang van de speler boven het belang van de organisatie gaat.  We zoeken dan ook 

verregaande samenwerking tussen bestuur en kader van andere regionale volleybalverengingen (zowel zaal- 

als beach) en volleybalaanbieders (Njoi, RTC) in de regio Nijmegen. Dat betekent minder concurrerend en 
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meer coöperatief omgaan met bijvoorbeeld de inzet van trainingslocaties en -faciliteiten, de werving, inzet 

en opleiding van trainers, coaches en ander kader en het bepalen van competitieniveau ’s, teamindelingen 

en in- en doorstroom van spelers. Alleen zo verzilveren we het volleybalpotentieel in de regio Nijmegen. 

 
Partner in een professionele leergemeenschap van sport, bewegen en gezondheid: de volleybalsport als 

doel en middel 

Als vereniging herkennen we ons in het motto van het Nijmeegs Sportakkoord: ‘een levenslang met plezier 

sporten en bewegen voor iedere Nijmegenaar’ (GGiB, z.d.). We stellen ons dan ook op als actief partner in 

een regionaal netwerk van organisaties die gezamenlijk en wijkgericht samenwerken aan een plezierig en 

gezond sport- en beweegklimaat. We versterken de samenwerking met het beroepsonderwijs en bieden zo 

een hybride leeromgeving bij de vereniging waar vrijwilligers, studenten en minder ervaren kader in hun 

kennis en kunde ondersteund worden in de vorm van stageplekken, cursussen en praktijkgericht onderzoek. 

We borgen de kwaliteit van de begeleiding door structureel samen te werken met buurtsportcoaches, 

clubkadercoaches en ervaren professionals binnen en buiten de vereniging. Op deze wijze dragen we bij aan 

de ontwikkeling van kennis die niet alleen maatschappelijk relevant is op het gebied van sport en bewegen, 

maar ook direct impact heeft op de verbetering van het klimaat van de volleybalsport zelf. 

 

Korte termijn doelstellingen: 

• We focussen ons op de Nijmegen Noord ten aanzien van het aantrekken en werven van mini’s en 

jeugd (geven van clinics op scholen en regionaal), extra trainingen in De Boog.  

• We ontwikkelen een instrument om de beweeg- en volleybalvaardigheden van jeugdspelers 

objectief te kunnen monitoren. Wat betreft beweegvaardigheden bestaan er al dergelijke 

instrumenten, zoals o.a. de BLOC-test (HAN Sport en Bewegen). Wat betreft volleybalvaardigheden 

bestaat er voor zover bij de vereniging bekend, geen instrument hiervoor.  

• We bieden samen met Njoi en andere verenigingen een extra regionaal aanbod voor volleyballers, 

mogelijk in de nieuwe hal De Boog in Nijmegen Noord.  

• Wie bieden stageplekken voor minimaal 4 MBO (ROC S&B of CIOS; uitvoerend). Onderzocht zal 

worden of in de toekomst ook stageplekken voor HBO studenten (ALO of Sportkunde; trainingen en 

onderzoek bij jeugd) aangeboden kunnen worden. Doel van de stageplekken op MBO-niveau: 

talentherkenning en ontwikkeling, afname testen, begeleiding van trainingen, mee organiseren van 

sportieve events en clinics.  

• Vrijwilligers werven om het bestuur ten vrijwilligerstaken te kunnen blijven uitvoeren en 

ondersteunen.  

 

Lang termijn doelstellingen: 

• We werken met een digitaal speler volgsysteem voor de jeugd inclusief een bijpassende 

ontwikkelmethodiek en -didactiek (t/m C-jeugd) 
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• We hebben een coördinator talentontwikkeling die op professionele basis de kwaliteit van 

uitvoering van het technisch beleid van de jeugdopleiding bewaakt en sturing geeft (t/m A jeugd).  

• Op elk niveau haalt een jeugdteam minimaal de halve finale op het NJOK. 

• We realiseren een “regionaal samen opleiden convenant” voor spelers van 14 jaar en ouder waar 

spelers trainen en spelen op hun niveau ongeacht het lidmaatschap van de club.   

• We spelen structureel mee in de play-offs van de Eredivisie bij de Heren en om het kampioenschap 

in de topdivisie bij de dames.  

• We creëren structurele extra inkomsten door publieksinkomsten en het organiseren een jaarlijks 

volleybalevent in Nijmegen. 

• We realiseren een wijkgericht volleybalaanbod voor wijkbewoners en trekken hierbij samen op met 

vakdocenten, buurtsportcoaches en gezondheidsprofessionalss 
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2. Bijdrage van een professionele kracht bij de vereniging 

Zijn de clubambities bepaald? Dan is het zaak om te kijken hoe een professional kan bijdragen aan het 

behalen van deze clubambities. Wat doet de professionele kracht wel of niet? Welk werk blijft bij de 

vrijwilligers liggen? Wie pakt wat op?  

 

2a. Professionaliseren als Superclub 

Op welke van de genoemde ambities in Hoofdstuk 1 wordt de professional(s) ingezet om een toegevoegd 

waarde te hebben? 

Voorbeeld: een professional die binnen het onderwijs aan de slag gaat is beschikbaar tijdens schooltijden, waar 

een vrijwilliger dat meestal niet is. Of een professional kan zorgen voor meer continuïteit in plannen die moeten 

worden uitgevoerd of nieuwe aanbodsvormen die worden opgezet. 

Om het herijkte beleidsplan uit te kunnen voeren, willen wij onderzoeken of wij gebruik kunnen blijven 

maken van de huidige twee professionals en of zij aansluiten bij het gewenste profiel. Beiden worden nu al 

binnen de club als zodanig ingezet uit eigen middelen. Zo niet, dan zullen wij deze werven.  

 

Professional 1: Coördinator sportstimulering  

Doel: Het coördineren van talent bij jeugd en mini’s in brede zin. Dit doen wij nu al, maar de focus mag nog 

meer komen te liggen op sportstimulering en verbinding zoeken met (school)jeugd, met de focus op 

Nijmegen Noord; trainersbegeleiding, technisch beleid uitwerken in implementeren.  

Uit te voeren takenpakket: 

• Het aantrekken van Jeugd en Mini’s gebeurt binnen de club nu al. Echter willen wij in de toekomst 

nog meer de focus richten op Nijmegen Noord, om daar meer Jeugd en Mini’s te werven, door 

middel van het geven van clinics op 5 scholen in Nijmegen Noord en omliggende regio. Er worden 

door VoCASA al clinics gegeven op 6 vaste scholen buiten Nijmegen Noord, 1 clinic per week.  

• Het coördineren van het intensiveren en verdiepen van het bestaande technisch plan voor de mini’s 

en jeugd. Er is al een plan aanwezig, maar deze is vrij breed en algemeen. Hier mag meer 

professionaliteit en verdieping op komen.  

• Intensievere samenwerking bevorderen tussen/met regionale trainers en met de regionale 

buurtsportcoaches en regionale gymdocenten.  

Professional 2: Coördinator talentontwikkeling  

Doel: Talentherkenning en ontwikkeling van talenten. Het intern aansturen van vrijwilligers bij het 

aantrekken, coördineren en borgen van vrijwilligers. 

Taken: 

• Het herkennen, borgen, ontwikkelen en coördineren van talent door de samenwerking te 

bevorderen tussen doorstroming binnen de sectoren jeugd, senioren, breedte en prestatielijn.  

• Het intern aansturen van vrijwilligers bij het aantrekken, coördineren en borgen van vrijwilligers.  

 



 Superclubplan VoCASA 
  

8 
 

2b. Professional(s) en vrijwilligers 

Hoe wordt ervoor gezorgd dat vrijwilligerstaken en de taken van de professional(s) op elkaar worden 

afgestemd zodat dit voor de hele club duidelijk is? 

Voorbeeld: met de professionele kracht kan ervoor worden gezorgd dat vrijwilligers beter weten wat ze moeten 

doen, daarin worden begeleid en daardoor (weer) met meer plezier hun taken vervullen.  

• Recentelijk is een vrijwilligerscommissie opgezet, die de huidige betaalde professionals ondersteunt 

en zorgt voor de communicatie tussen beide professionals: in kaart brengen vrijwilligersfuncties en 

taken. Inzet social media, posters, welkom, mails etc.  

• Taakomschrijving is gemaakt van functies. 

• Werkzaamheden zijn beschreven in overzicht werkzaamheden. 

• Korte lijn tussen de professionals en bestuur. Professional 1 coördinator sportstimulering wordt 

aangestuurd door bestuurslid Jeugd, professional coördinator talentontwikkeling wordt direct 

aangestuurd door voorzitter. 1 x per maand structureel overleg stand van zaken bespreken.  

• Vrijwilligers zijn de basis van de club, maar sturing vanuit professionele deskundigheid. 
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3. Ambities, taken, resultaten en toetsing 

De meerwaarde van een professional mag duidelijk zijn. Nu is het zaak om te bepalen met welke van de genoemde ambities in Hoofdstuk 1 

de professional(s) aan de slag gaat, welke taken en werkzaamheden daarbij horen, welke impact er wordt nagestreefd door de kwalitatieve en  

kwantitatieve resultaten te omschrijven en hoe dat wordt getoetst. Je wilt uiteindelijk ook resultaat zien van het werk wat gedaan gaat worden en de wijze waarop dat 

gedaan wordt.  

Daarnaast zullen de professionals ook voor omliggende verenigingen aan de slag gaan. Hoofdstuk 6 helpt in het omschrijven van de samenwerking  

met andere clubs en daarmee het soort werk voor de professional. Vul de tabel hieronder in. Let op dat de taken niet te divers zijn, maar juist  

passen bij een bepaald type persoon die daar de benodigde competenties voor heeft.  

 

Ambities 

m.b.t. 

professionali

seren 

Taken  

 

Hoe? Uren/w

eek 

Stakeholders Resultaten Toetsing  

Kwalitatief van alle 

taken 

Toetsing 

Kwantitatief 

van alle taken 

Professional 

1: 

Coördinator 

sportstimule

ring 

  6     

 Taak 1:  

Aantrekken van 

meer jeugd en 

Mini’s in 

Nijmegen Noord 

in samenwerking 

- Aansturen van 

gekwalificeerde spelers 

binnen H1 en D1 die op 

scholen in Nijmegen 

Noord (5 scholen) en 

omliggende regio 

 - Trainer van D1 en H1 

- Buurtsportcoach 

- Trainers/vrijwilligers 

van regionale clubs.   

- Kinderen ervaren plezier 

in het sporten bij een 

clinic en melden zich aan 

voor een proeftraining.  

 

- Korte enquête naar 

mening van de 

kinderen over de clinic 

en dit terugkoppelen 

naar de 

clinicverzorgers.  

Aantal 

aanmelding 

na 2 weken 

na gegeven 

clinic in kaart 

brengen. 
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met 

trainers/vrijwillige

rs van regionale 

clubs.  

clinics willen 

verzorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Contact met de 

buurtsportcoach 

Nijmegen Noord die in 

contact staat met de 

scholen in Nijmegen 

Noord.  

 

 

 

- Onderwijsinstellingen 

Nijmegen Noord (5 

scholen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Buurtsportcoach 

Nijmegen Noord 

- Gymdocenten van 

scholen Nijmegen Noord 

De spelers van D1 en H1 

die de clinic geven zijn 

tevreden over wijze van 

aansturen door de 

professional.  

 

 

 

 

 

 

- Concrete 

afspraak/afspraken 

gemaakt over datum/data 

geven van clinics. Op 5 

scholen in Nijmegen 

Noord en bij de regionale 

volleybalclubs wil VoCASA 

12 clinics in totaal op 

jaarbasis geven. 

- Na elke clinic 

evaluatie tussen 

clinicverzorger en 

professional en tussen 

clinicverzorger en 

trainer/vrijwilliger van 

regionale clubs.  

 

 

 

 

- Na elke clinic 

evaluatie met 

regionale 

buurtsportcoach hoe 

de school/scholen de 

clinic hebben ervaren. 

Ophalen van 

feedback.  

VoCASA is 

tevreden 

wanneer er 

na elk 

gegeven clinic 

zich 1 kind 

aanmeldt 

voor een 

proefles bij 

VoCASA. 

 

Excel bestand 

maken met 

overzicht van 

Nijmegen 

Noord 

scholen en 

buurtsportco

aches. 

 

 Taak 2: 

Het coördineren 

van het 

intensiveren en 

Het coördineren van 

het ontwerpen en/of 

ophalen bij andere 

verenigingen/opleiding

 - Andere regionale 

verenigingen benaderen 

die reeds bekend zijn 

- Het implementeren van 

een spelervolg systeem 

binnen de vereniging.   

- Vaststellen van 

soort(en) 

criteriatoetsing in het 

volgsysteem tussen TC 

- begin, 

midden en 

einde van het 

seizoen 
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verdiepen van het 

bestaand 

technisch plan 

voor de mini’s en 

jeugd op het 

bestaand 

technisch plan.  

 

 

 

 

 

 

 

en (HAN Sport en 

Bewegen) van een 

digitaal 

spelersvolgsysteem 

voor de jeugd en mini’s 

inclusief een 

bijpassende 

ontwikkelmethodiek 

en didactiek (en 

implementeren bij 

VoCASA).  

 

- Het coördineren en 

mede ontwikkelen/ 

implementeren van 

een instrument om de 

beweeg- en 

volleybalvaardigheden 

van mini-, en 

jeugdspelers objectief 

te kunnen monitoren.  

met een digitaal 

spelersvolgsysteem 

- Bestuurslid sector 

jeugd 

- Bestuurslid sector 

Sportief 

- Bestuurslid sector 

prestatie 

- TC Jeugd 

- TC prestatie 

- HAN Sport en bewegen 

- Trainers 

- HAN Sport en Bewegen 

- Nog nader te definiëren 

stakeholders 

 

 

 

 

 

- Monitoren en daarop 

gericht trainingen 

ontwerpen ten behoeve 

van beweegvaardigheden 

van de mini’s en jeugd dat 

wordt bijgehouden door 

trainers.  

Jeugd, trainers en 

professional. Toetsing 

3 keer per jaar door 

professional 

gedurende het 

seizoen of 

toetsingscriteria nog 

up to date zijn of 

bijgesteld moeten 

worden.  

 

 

- Vaststellen van 

soort(en) 

criteriatoetsing in het 

instrument tussen TC 

Jeugd, trainers en 

professional. Toetsing 

door professional 

gedurende het 

seizoen of 

toetsingscriteria nog 

up to date zijn of 

toetsing van 

aan de hand 

van gestelde 

criteria van 

voortgang 

van spelers 

tussen TC 

Jeugd, 

trainers en de 

professional.  

 

 

Begin, 

midden en 

einde van het 

seizoen 

toetsing van 

aan de hand 

van gestelde 

criteria van 

voortgang 

van spelers 

tussen TC 

Jeugd, 
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bijgesteld moeten 

worden.  

 

 

trainers en de 

professional. 

 Taak 3: 

Intensievere 

samenwerking 

bevorderen 

tussen/met 

regionale trainers 

en met de 

regionale 

buurtsportcoache

s en regionale 

gymdocenten. 

- Tussentijds contact 

onderhouden met 

jeugdtrainers van 

andere regionale 

verenigingen. Indien 

nog niet bekend > 

voorzitter inschakelen 

om eerste warme 

contact te leggen.  

- Collectief regionaal 

training geven.  

 

 - Verenigingsmanager/ 

trainers van regionale 

verenigingen.  

- Voorzitter VoCASA-en 

andere regionale 

voorzitters. 

- Buurtsportcoaches 

Nijmegen (Noord). 

- Gymdocenten 

Nijmeegse scholen (en 

de 5 scholen in Nijmegen 

Noord).  

 

 

- Netwerk vergroten: 

contact met 

sportverenigingen, 

buurtsportcoaches, 

gymdocenten scholen. 

- Wie is wie binnen de 

regio (smoelenboek met 

alle belanghebbende).  

- Komen tot een actieplan 

ten aanzien van de 

samenwerking.  

 

 

- Regionale behoeftes 

inventariseren.  

- Input voor actieplan: 

wat vinden regionale 

verenigingen 

belangrijk in de 

samenwerking?  

- Kwartaal 

overleg.  

- Actieplan 

opstellen dat 

na 1 jaar 

vastligt met 

als doel wij 

de regionale 

clubs kunnen 

ondersteunen 

t.a.v. de 

samenwerkin

g, om zo 

volleybal in 

de regio te 

versterken.  

 

- Op jaarbasis 

minimaal 10 

contactmome



 Superclubplan VoCASA 
  

13 
 

nten leggen 

met 

organisaties 

uit het 

netwerk. 

Tevreden 

wanneer er 2 

samenwerkin

gsverbanden 

op jaarbasis 

uit 

voortkomen.  

Professional 

2: 

Coördinator 

Talentontwi

kkeling 

  5,5     

 Taak 1: 

Het herkennen, 

borgen en 

ontwikkelen van 

talent door de 

samenwerking te 

bevorderen 

Het met alle partijen 

drie keer per jaar 

(begin, halverwege en 

einde van het seizoen) 

evalueren van 

enerzijds zicht op 

talenten intern als ook 

 - bestuurslid jeugd 

- bestuurslid sportief 

- bestuurslid prestatie 

- TC jeugd 

- TC prestatie 

- Voorzitter 

- Samenwerking wordt 

drie keer per jaar 

geëvalueerd. Hoe loopt 

de communicatie 

onderling? Waar liggen 

kansen en 

- Vragenlijst/enquête 

opstellen en deze naar 

alle stakeholders 

sturen. Deze 

bespreken tijdens 

overleg drie keer per 

jaar.  

- Bespreken 

input 

evaluatieform

ulier. 

Actielijst 

opstellen.  
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tussen 

doorstroming 

binnen de 

sectoren jeugd, 

senioren, breedte 

en prestatielijn.  

 

 

de samenwerking 

tussen de diverse 

sectoren binnen de 

vereniging.  

- samenwerking 

- doorstroming jeugd 

en mini’s  

 

mogelijkheden? Wat zijn 

de verbeterpunten?  

- Wie zijn de talenten? 

Welke spelers hebben 

ambities om verder te 

groeien en naar welke 

teams? Naar aanleiding 

van speler volgsysteem 

afgestemde indicatoren 

teamindeling voor 

volgende seizoen.  

Welke speler heeft geen 

ambitie wat effect heeft 

dit om volgend seizoen 

indeling.  

 

 

- Vragenlijst van 

tevoren naar 

stakeholders sturen 

ter voorbereiding van 

het gesprek drie keer 

per jaar.  

 

Uitdraai van 

speler 

volgsysteem 

en drie keer 

per jaar 

bespreken en 

evalueren. 

Tevreden: 

wanneer er 

naar elk 

prestatietea

m (D2, H2, 

D1, H2) twee 

talenten van 

VoCASA 

intern 

doorstromen. 

 Taak 2 

Het intern 

aansturen van 

vrijwilligers/ 

vrijwilligerscommi

ssie bij het 

- Ondersteunen, 

werven, coördineren 

en organiseren van 

vrijwilligerswerk door 

het aansturen van de 

huidige 

 - Vrijwilligerscommissie 

- Bestuur 

- Inzichtelijk welke taken 

urgentie hebben en 

hierop concrete acties 

inzetten, in overleg met 

bestuur.   

Maandelijks overleg 

met 

vrijwilligerscommissie, 

in samenspraak met 

voorzitter, waar liggen 

knelpunten? Wat is 

- Overzicht 

van ingevulde 

en 

openstaande 

vrijwilligersta

ken 
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aantrekken, 

coördineren en 

borgen van 

vrijwilligers.  

 

vrijwilligerscommissie/

overleg met deze 

commissie.  

 

- Overzicht maken van 

talenten, kwaliteiten 

en mogelijkheden van 

elk lid van de club in 

het volgsysteem.  

trend? Wat te doen bij 

niet invullen taken? 

Welk beleid gaat 

bestuur hanteren?  

inzichtelijk 

hebben en 

houden.  

- Alle 

commissies 

zijn gevuld.  
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4. Samenwerking gemeente 

De gemeente kan een belangrijke rol spelen binnen het professionaliseringstraject van jouw vereniging, 

zowel financieel als ondersteunend. Ook kan het zijn dat de gemeente ambities heeft die goed aansluiten bij 

jullie eigen ambities. Zoek daarom altijd contact met de gemeente, eventueel samen met de 

Accountmanager, voor een mogelijke samenwerking. 

 

4a. Contactpersonen 

Naam gemeente Nijmegen 

Naam contactpersoon  John van Boxtel 

Email contactpersoon   

Functie contactpersoon  Bureauhoofd sportbedrijf gemeente Nijmegen 

 

Naam gemeente Nijmegen 

Naam contactpersoon  Sanne Teeuwsen 

Email contactpersoon   

Functie contactpersoon  Teamleider Binnensport 

 
Naam sportservice organisatie Gemeente Nijmegen 

Naam contactpersoon  Thijs de Groen 

Email contactpersoon   

Functie contactpersoon  Buurtsportcoach West Gemeente Nijmegen 

 

4b. Samenwerking met gemeente en sportservice organisatie 

Gemeente 

De gemeente Nijmegen heeft geen beleid op topsportgebied. De gemeente profileert zich als Health City en 

zet in op een gezonde leefstijl. VoCASA is van mening dat topsport hier een bijdrage aan kan leveren en blijft 

in gesprek met de gemeente. VoCASA wil de samenwerking intensiveren met de huidige teamleider van de 

afdeling Binnensport van de gemeente, om te onderzoeken welke mogelijkheden er liggen tot verdere 

samenwerking. VoCASA is van mening dat er mogelijkheden liggen tot samenwerking om jeugd in de wijk 

maar ook breed te activeren om te gaan sporten en warm te maken voor de volleybal sport. VoCASA is in 

contact met bovenstaande contactpersonen om te onderzoeken of er ruimte is aan bredere visie op 

topsport. Sporthal Noord te Nijmegen heeft nu focus, waarbij VoCASA in de toekomst ook ruimte wil huren. 

Eigen hal in Neerbosch-Oost heeft uitbreiding capaciteit nodig, willen wij goede en veilige accommodatie 

blijven bieden aan VoCASA breed. VoCASA blijft in gesprek met de gemeente hierover. Gemeente Nijmegen 

staat bekend als een gemeente dat vooral wil investeren in breedtesport in het algemeen, en niet in 

topsport.  

 



 Superclubplan VoCASA 
  

17 
 

Sportservice organisatie 

VoCASA verbonden aan de buurtsportcoach voor diverse wijkgerichte als ook wijk overstijgende 

samenwerking, waaronder clinics scholen PO en VO.  

 
4c. Ambities en sportbeleid van de gemeente 

Wat is het sportbeleid van de gemeente en/of sportservice organisatie hoe past de professionalisering via 

Superclub model daarin?  

In het sportbeleid van de gemeente/ sportservice organisatie staat omschreven dat er ingezet wordt op 

Inclusiviteit/ laagdrempelig en dichtbij/vrijwilligers/gezondheid en profilering.  

 

Onderdeel van het Superclub plan is om binnen het thema laagdrempelig en dichtbij clinics door H1 en D1 in 

te zetten op scholen in Nijmegen Noord en bij regionale volleybalclubs, 12 op jaarbasis (één per maand). Op 

andere scholen buiten Nijmegen Noord verzorgt VoCASA dit al.  

 

Ten aanzien van Inclusiviteit is VoCASA aangesloten bij de organisatie Eurogames 2022 Nijmegen voor het 

onderdeel volleybal. Er vindt in overleg met het bestuur van Gay Club Keizer Karel structureel overleg plaats, 

waarbij VoCASA een bijdrage levert ten aanzien van inzet vrijwilligers (verzorgen warming 

up/scheidsrechters, deelnemers) en vanuit Netwerkspelers VoCASA opzetten zitvolleybal en mogelijke 

podcast over inclusiviteit (nog in ontwikkeling). Professionalisering past hierin door vanuit de vrijwilliger 

coördinatie leden van VoCASA aan te laten sluiten bij dit evenement en zo een bijdrage aan het thema 

Inclusiviteit te leveren.  

 
4d. Samenwerking 

Hoe ziet de gewenste samenwerking met de gemeente eruit? 

 

Algemeen: Structureel overleg blijven voeren over samenwerking ten aanzien Sporthal Plus – De Boog.  

 

Professional 1: Coördinator sportstimulering: 

- Structureel overleg met buurtcoaches in de wijk. 

- Spelers H1 en D1 inzetten op jaarbasis op 12 clinics op de Nijmegen Noord scholen en omliggende 

regionale volleybalverenigingen.  

- Samenwerking met de HAN opzoeken/versterken: ALO-studenten sportkunde benaderen of zij iets 

voor de club kunnen betekenen (afnemen en/of coördineren van testen, ondersteunen bij het 

geven van trainingen bij jeugd en breedte).  

- In samenwerking met Njoi scouten van jeugdtalenten in omgeving Nijmegen en bij de regionale 

clubs.  

- Aanbieden van extra trainingen voor jeugd in de wijken (focus Nijmegen Noord) in samenwerking 

met Njoi en de regionale clubs.  
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Professional 2: coördinator talentontwikkeling:  

- Samenwerking zoeken met vrijwilligerscentrale Nijmegen (netwerk vanuit voorzitter) om 

vrijwilligersbeleid op te zetten/ inzetten van (online) trainingen.  

 

4e. Samenwerking vereniging-gemeente-Nevobo 

De Nevobo kan helpen om samen met de vereniging het gesprek met de gemeente aan te gaan en meer 

ondersteuning/ financiën beschikbaar te krijgen voor professionalisering. Hoe kan de Nevobo de vereniging 

helpen om dit gesprek met de gemeente te voeren?  

- In gesprek blijven over Sporthal Plus/ De Boog in Nijmegen Noord: hoe kunnen wij als VoCASA 

hierin onze professionalisering verbeteren (mogelijkheid om jeugd uit Nijmegen Noord hier te laten 

trainen). 

- Onderhoud huidige Hal in Neerbosch-Oost ten aanzien van veiligheid en mogelijke uitbreiding 

blijven aankaarten bij de gemeente.  

 

5. Samenwerking verenigingen 

Een Superclub is een club, of een netwerk van verenigingen, die naast het maken van een 

professionaliseringsslag binnen de eigen vereniging, ook een bijdrage levert aan de collectieve 

volleybalgemeenschap door samenwerkingen aan te gaan met minimaal drie volleybalverenigingen in de 

regio.  

 
5a. Andere regionale volleybalverenigingen (zoals benoemd in dit superclubplan) 

Met welke minimaal drie andere volleybalclubs1 in de omgeving wordt de samenwerking aangegaan?  

Enerzijds samenwerking intensiveren met andere Superclubs namelijk Pegasus en Trivos om zo gezamenlijk 

in regio op te kunnen trekken voor andere omliggende clubs in de regio.  

 

Anderzijds samenwerking opstarten/intensiveren met regionale volleybalclubs DVOL en Volamie. 

Kennisdeling, uitwisselen van trainers en spelers en het meetrainen met elkaar. 

 

Overkoepeld geldt dat VoCASA in de samenwerking met deze regionale clubs meer jeugd en talent wil 

aantrekken voor de regio, om zo een stabiel volleybal aanbod in de regio te kunnen genereren. Daarnaast is 

VoCASA een erkend geaccrediteerd SBB-leer/werkbedrijf. Hierdoor zetten wij leerlingen vanuit de HAN en 

ROC Nijmegen in, als trainers of in andersoortige leer-ervaringsplekken bij de vereniging. Het doel is om 

leerlingen in de toekomst te verbinden aan beide professionals, ter ondersteuning bij het uitvoeren van de 

taken en werkzaamheden binnen de regionale clubs.  

 

 
1 Een samenwerking met niet al bestaande Superclubs. In het Google Maps kaartje op 
www.nevobo.nl/professionaliseren vind je de huidige Superclubs. 
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5b. Samenwerking besturen2 

Hoe en op welke onderwerpen ziet de huidige samenwerking met deze verenigingen eruit?  

- Uitwisselen trainers 

- Uitwisselen jeugd 

- Inzetten trainers vanuit HAN, ROC, SBB-leer/werkbedrijf. 

- Input met elkaar leveren en geven over invulling vrijwilligersbeleid. Van elkaar leren, met 

ondersteuning vanuit Vrijwilligerscentrale Nijmegen. ideeën uitwisselen, enthousiasmeren voor 

taken en functies, betere bezetting, meer aangehaakt bij de club, meer binding creëren van leden, 

waardoor stabielere basis ten aanzien van voortbestaan van de regionale clubs.  

 

Hoe draagt de (uitbreiding van de) samenwerking bij aan het versterken van de betrokken verenigingen? 

Vanuit onze behoefte om een meer regionale speler binnen volleybal Gelderland te worden, willen wij 

vanuit spelers van H1 en D1 die de competentie hiervoor bezitten, structureel clinics aan 5 scholen binnen 

Nijmegen Noord als ook de regionale volleybal verenigingen geven. Onze (eredivisie)spelers kunnen hierin 

een belangrijke rol spelen, door de trainer of vrijwilliger van een lokale ondersteunende club letterlijk mee 

te nemen bij het geven van de training en zo kennis op te doen. Dit gaat uiteraard in overleg met behoeftes 

van de regionale clubs. In de samenwerking per club contractering waar wensen en behoeftes liggen, wat wij 

kunnen betekenen wat zij nodig hebben van VoCASA. Dit komt terug in het actieplan.  

• Aantal clinics: 1 per maand bij de 5 scholen in Nijmegen Noord als ook bij de regionale 

volleybalclubs. 

• Coördinatie ligt bij professional 1. 

 

Indien er nog geen samenwerking is: wat is er nodig om deze samenwerking op te zetten?  

• Voorzitter contact maken met de voorzitter van de club. 

• Rol en doel van superclub bespreken. 

• Gedeelde ambities bespreken. 

• Afspraken maken over de inzet van professional 1 bij de regionale clubs en scholen in Nijmegen 

Noord.  

 

Wat is er in jaar 1 gerealiseerd m.b.t. samenwerkingen met andere volleybalverenigingen?  

• Uitvoering gegeven aan het actieplan.  

• Gedeelte ambities zijn helder en gedeeld in een intentieverklaring.  

• Contact en contractering gemaakt: wat is er nodig vanuit VoCASA naar de regionale clubs in hun 

doelen en missies? Waar kunnen wij op aansluiten/ondersteunen?  

 
2 Een samenwerking met verenigingen binnen het Superclub model gaat over een structurele constructie wat 
verder gaat dan het organiseren van een trainersopleiding.  
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• Concrete invulling gegeven kruisbestuiving jeugd. In jaar 1 maken we contact met de 

volleybalverenigingen, worden er in het actieplan afspraken gemaakt en een start gemaakt met 

samenwerking. In jaar 2 zijn de eerste effecten van de samenwerking duidelijk en worden de 

activiteiten geïntensiveerd.  

 

Wat is er in jaar 2 gerealiseerd m.b.t. samenwerkingen met andere volleybalverenigingen?  

Indien dit nog niet duidelijk is, laat dan zien wat het plan van aanpak is. 

• Trainingen met jeugd onderling uitgewisseld. 

• Samenwerking Eurogames 2022. 

 

5c. Samenwerking professional 

De professional zet zich ook in voor de andere volleybalverenigingen. In Hoofdstuk 3 vul je in welke taken de 

professional hiervoor heeft. Geef hier op hoofdlijnen aan wat de rol van de professional naar andere regionale 

clubs zal zijn. 

Professional 1: Coördinator Sportstimulering.  

• Coördinatie op te maken actieplan. Gedeelte ambities zijn duidelijk en in actieplan middels 

intentieverklaring vastgelegd. Contractering ten aanzien van de meerwaarde van VoCASA in de 

ondersteuning naar de regionale clubs.  

• Smoelenboek (netwerk) in kaart gebracht.   

• Contact en contractering gemaakt: wat is er nodig vanuit VoCASA naar de regionale clubs in hun 

doelen en missies? Waar kunnen wij op aansluiten/ondersteunen?  

 

Professional 2: Coördinator Talentontwikkeling.  

• Bestuurslid jeugd, sportief, prestatie, TC jeugd en prestatie, voorzitter: overleg met regionale clubs 

ten aanzien van speler volgsysteem, talenten, ontwikkelingen, mogelijkheden, samenwerking 

onderling 

• Vrijwilligerscommissie en bestuur: overleg met andere regionale clubs hoe zij hun vrijwilligersbeleid 

vormgeven: kruisbestuiving: leren van elkaar.  

 

5d. Samenwerkingen verenigingen & Nevobo 

Hoe kan de Nevobo Accountmanager faciliteren in de samenwerking met andere volleybalverenigingen? 

• Verbinden en bijeenbrengen mogelijk, al kunnen wij dit als club ook prima initiëren. 
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6. Financiering  

Het investeren in een professional doe je voor langere duur. Om resultaat te zien, moet je in de meeste 

gevallen minimaal twee jaar actief invulling geven aan een specifieke ambitie. Afhankelijkheid van andere 

(tijdelijke) medefinanciers kan extra risico met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk toe te werken 

naar een duurzame investering die je binnen de vereniging borgt.  

 

Op dit moment heeft VoCASA twee professionals in dienst vanuit een ZZP-constructie. De kosten voor deze 

professionals reserveert VoCASA jaarlijks en wordt meegenomen in de begroting (contributie en sponsoring). 

De afgelopen jaren heeft er alleen een indexering ten aanzien van de contributie plaatsgevonden. Zeer 

waarschijnlijk is een contributieverhoging binnen nu en 4 jaar aan de orde. Momenteel onderzoekt VoCASA of 

een aparte stichting rondom H1 van toegevoegde waarde is ten aanzien van sponsoring en professionalisering, 

ook ten aanzien van de aangescherpte licentievoorwaarden voor volgend seizoen. Bij het zoeken en aantrekken 

van nieuwe sponsors, wil VoCASA een aparte sponsor inzetten voor de Jeugdafdeling. VoCASA investeert op dit 

moment uit eigen middelen op de inzet van de twee professionals vanuit een ZZP-constructie. De 

cofinanciering van de Nevobo zal volledig gebruikt worden voor deze personeelskosten. VoCASA betaalt zelf de 

zaalhuur. Daarnaast huurt VoCASA extra zaalruimte op de zondag om talenten extra te laten trainen.  

 

7. Aansturing  

Als jouw vereniging aan de slag gaat met een professional, dan is het ook van belang om je te buigen over de 

vraagstukken waar je tegenaan loopt bij het aansturen, begeleiden en behouden van de professional.  

 

7a. Verantwoordelijkheid 

Welke functionaris binnen de vereniging/ het bestuur gaat verantwoordelijk zijn voor de professional?  

De aansturing voor de professional voor de Jeugd zal komen vanuit het bestuurslid vanuit de sector Jeugd. 

De aansturing voor de professional voor de vrijwilligers zal komen vanuit de voorzitter van VoCASA. 

 
7b. Aansturing 

Omschrijf hoe de afstemming eruitziet. Wie stuurt aan, hoe vaak is er een bilateraal, hoe vaak zijn officiële 

evaluatie momenten?  

VoCASA is van mening dat de gewenste resultaten komend uit dit plan voortdurend getoetst moeten blijven 

worden, met en samen de beide professionals. Wat gaat goed, wat gaat niet goed? Waar moet erop 

bijgestuurd worden?  

 

Er zal maandelijks wekelijks overleg zijn met beide professionals, waarbij de professional vanuit de 

ondersteuning vrijwilligers maandelijks aansluit bij het bestuur overleg.  
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Voor beide professionals wordt een het huidige contract aangepast met een aanvullende taak-, en 

functieomschrijving. In gezamenlijkheid zullen doelen geformuleerd worden die maandelijks besproken 

worden met voorzitter. 

 

De professionaliseringslag ten aanzien van de superclub is reeds in de ALV besproken en akkoord bevonden. 

Inzetten social media, mails naar leden, inloopavond vrijwilligers, regelmatig update via diverse interne 

mediakanalen. 

 

Hoe wordt gezorgd voor de persoonlijke ontwikkeling van de professional en scholingen daarin? 

• In persoonlijk plan beschrijven wat beide professionals nodig hebben ten aanzien van opleiding en 

scholing. 

 

7c. Samenwerking 

Met welke functionarissen, leden, commissies, zal de professional vooral samen moeten werken? Laat een 

vereenvoudigd organogram zien.  

• Bestuur en bestuursleden 

• TC Jeugd en Prestatie 

• Vrijwilligerscommissie 

• Gemeente 

• HAN (afdeling Sport en Bewegen) 

• ROC Nijmegen 

• SBB Leerbedrijf (Is VoCASA lid van) 

• Njoi 

• Buurtsportcoaches 

• Vrijwilligers coördinator andere regionale volleybalclubs zoals eerder benoemd. 

 

8. Risico’s 

Aan professionaliseren zitten risico’s verbonden. Het is daarom goed om hier op voorhand over na te 

denken. Daarmee creëer je een goed beeld van de zaken waar je rekening mee moet houden of waar je 

(tussentijds) op moet sturen.  

 

8a. Risico’s 

Benoem de mogelijke risico’s en hoe daarop kan worden geanticipeerd.  

Voorbeeld: een financiering valt weg, niet voldoende draagvlak onder de club, geen samenwerking op kunnen 

zetten met andere verenigingen. 
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De risico’s van het superclub plan zitten met name in het niet in regelmatig in contact zijn met beide 

professionals. Bijsturing, doelen opnieuw helder formulieren zullen daarom continue aan de orde zijn. Ten 

aanzien van werving en bestendigen nieuwe jeugd voor de jeugdafdeling, zijn wij als club afhankelijk van 

aanmeldingen. Dit in een regio waar veel volleybalclubs in dezelfde vijver vissen ten aanzien van jeugd. 

Samenwerking is daarom cruciaal. Ego’s opzijzetten en samen willen werken. Het succes hiervoor is afhankelijk 

van de welwillendheid van andere clubs. Contact gaat voor contract in deze. Dat wil zeggen dat VoCASA 

tegelijkertijd moet investeren in kennismaking met de andere clubs, draagvlak creëren en zorgen dat de neuzen 

dezelfde kant op (gaan)wijzen. Dit vraagt om tijd en om elkaar (beter) te leren kennen. Verbinding maken en 

borgen. 

 

Risico Maatregel 

Professionals verlaten de club Nieuwe professionals zoeken 

Deskundigheid van professionals niet voldoende 

aanwezig 

Nieuwe professional(s) zoeken en/of onderzoeken 

wat nodig is t.a.v. deskundigheidsbevordering 

Wegvallen bestuursleden/TC leden waardoor 

opvolging en uitwerking van het superclub plan naar 

de achtergrond verdwijnt. 

Bij maandelijks bestuursoverleg stand van zaken 

superclub bespreken, evalueren en bijsturen. 

Vrijwilligerscommissie (deel van) valt weg Tijdig sturen op het vinden van nieuwe vrijwilligers. 

Samenwerking H1 en D1 verloopt niet of niet naar 

verwachting ten aanzien van trainers clinics 

Structureel evalueren door Professional 1 met 

trainers (opgenomen in hoofdstuk 3). Indien dit niet 

het gewenste resultaat oplevert, dan met manager 

van beide teams in gesprek gaan.  

Samenwerking met (regionale) buurtsportcoaches 

verloopt niet of niet naar verwachting 

Structureel evalueren door Professional 1 met 

(regionale) buurtsportcoaches (opgenomen in 

hoofdstuk 3). Indien dit niet gewenste resultaat 

oplevert, dan overleggen/bespreken met 

gemeente(s). 

Contact met ouders verloopt niet naar verwachting Professional 1 houdt het warme contact met ouders. 

Bestuurslid jeugd is aanspreekpunt voor professional 

1.  

Te weinig nieuwe leden jeugd ondanks 

proeftrainingen en meer zichtbaarheid voor 

volleybal in de regio 

Onderzoeken van structureel samen optrekken met 

regionale volleybalverenigingen: uitwisselen 

trainingen onderling.  

Weglopen van talenten naar andere clubs Vasthouden aan ingezette technisch beleid dat 

vooral talenten doorstroom moeten kunnen vinden 

binnen VoCASA. Daarvoor speelt professional 2 een 

belangrijke rol. Exit gesprekken houden met deze 
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spelers om feedback te ontvangen wat wij mogelijk 

anders kunnen doen binnen de club.  

Samenwerking met Njoi verloopt niet naar 

verwachting 

Professional 1 regelmatig evalueren met Njoi, zie 

hoofdstuk 3.  

Ondanks campagne voering door 

vrijwilligerscommissie en andere initiatieven, niet 

genoeg vrijwilligers om de club te kunnen dragen.  

Bestuur buigt zich over het opleggen van 

vrijwilligerstaken per team.  

 

 
 
 


