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Welkom bij Volleybalvereniging HVC
Je wilt bij een volleybalvereniging gaan trainen en misschien ook
competitie spelen? Dat komt goed uit, want onze vereniging heeft
voor elke volleyballer wat wils. In dit informatieboekje vind je alle
informatie. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust
contact op met het secretariaat via secretariaat@hvcdenham.nl
HVC in het kort
HVC staat voor Hammer Volleybal Club. De vereniging telt ongeveer
150 leden. De thuisbasis van de vereniging is sporthal De
Beukenhage. De vereniging kent zowel een recreantenafdeling als
een competitieafdeling. Verder kent de vereniging nog een groot
aantal jeugdleden. De vereniging is een amateurvereniging en stelt
zich ten doel alle leden op hun eigen niveau te laten volleyballen.
HVC is een vereniging van, voor en door de leden. Dat betekent dat
van alle leden (of hun ouders) verwacht wordt dat zij ook
meehelpen om de vereniging draaiende te houden. De vereniging is
aangesloten bij de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) en valt
binnen de regio Oost.
Voor het laatste nieuws kijk op www.hvcdenham.nl
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Volleybal voor iedereen
Proberen? Geen probleem. De eerste vier weken kun je gratis
meetrainen. Daarna kies je of je lid wordt of niet.
Voor de actuele trainingstijden kijk op www.hvcdenham.nl

Mini’s (6 t/m 12 jaar)

Al vanaf je zesde jaar (groep 3) kun je lid worden van HVC. Bij de
mini’s leer je spelenderwijs volleyballen. Volleybal is een teamsport,
dus je leert bij de mini’s ook samenwerken. We noemen het
CoolMovesVolleybal (CMV). Je begint op niveau 2 met goed leren
vangen en serveren, bij niveau 3 komt de pass erbij en tot en met
niveau 6 komt er elke keer een nieuwe techniek (move) bij. Alle
mini-teams trainen 2 keer per week. De trainingen zijn ’s middags
of in de vroege avond. De wedstrijden worden in toernooivorm
gehouden, meestal eens per 2 weken op zaterdag. Vanuit Den Ham
spelen we in de regio Almelo, voor de uitwedstrijden stelt de trainer
van elk team een rijschema op.

Jeugd (12 t/m 16 jaar)
Bij de jeugd wordt onderscheid gemaakt in A-, B- en C-jeugd.
Wanneer je van de basisschool over gaat naar de middelbare school,
wordt je doorgaans in een C- team ingedeeld. De teamindeling
wordt door de trainers en de technische commissie bepaald. Bij de
jeugd staat het aanleren van de techniek en tenminste één
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spelsysteem centraal. Daarnaast is deelname aan de competitie
voor de jeugdteams uiteraard belangrijk. De trainingen zijn ’s
middags of in de vroege avond in sporthal De Beukenhage. Met je
teamgenoten en de coach help je het veld opbouwen. Na afloop van
de wedstrijd of training breek je dit samen weer af, indien nodig. Bij
thuiswedstrijden moet je ook af en toe bij andere teams fluiten of
tellen. Vele handen maken immers licht werk! Voor de
uitwedstrijden stelt de trainer van elk team een rijschema op.
Talententeam
HVC wil het competitieniveau en vooral het niveau van de spelers
naar een hoger niveau brengen. Om dit te bereiken heeft de club
een talentenplan ontwikkeld. Onder de naam HVC Talentenplan is de
vereniging in 2016 gestart met aanvullende trainingen voor
talentvolle jongeren van 11 tot 18 jaar.
De trainingen die gericht zijn op coördinatie, balvaardigheid en
techniek bieden de spelers de kans om zich individueel te
ontwikkelen. De nadruk zal daarbij liggen op persoonlijke
aansturing, coördinatie, snelheid, kracht, technieken, anticipatie,
betrokkenheid, inzet en concentratie.
Hierbij wordt met name gedoeld op spelers uit de meisjes C1, B1 en
A1, maar ook op talentvolle jonge spelers uit andere teams. De
technische commissie zal de uitgekozen speelsters persoonlijk
benaderen. Ook zal de TC constant samen met de trainers de
ontwikkeling en voortgang van het talentenplan evalueren. Dit
betekent dat de samenstelling niet vast is. Voor de speelsters
betekent het natuurlijk niet dat ze hun eigen teamtraining kunnen
overslaan. Het is een EXTRA training. Ook vragen we van de
speelsters wel een goede inzet. Dat betekent dat we wel van je
vragen om elke training aanwezig te zijn!!
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Senioren (16 jaar en ouder)
Vanaf je zestiende jaar behoor je bij de senioren. HVC kent hierin
drie afdelingen:
Nevobo competitie
Dit seizoen zijn er 3 seniorenteams die in de Nevobo competitie
meespelen. Dames 3 speelt 4de klasse, dames 2 speelt 3de klasse en
het eerste team speelt in de 2de klasse. Deze teams trainen 1 keer
per week. De wedstrijden zijn op vrijdagavond en zaterdag,
thuiswedstrijden zijn op vrijdag om 21.00 uur.

Salland Recreanten competitie
Er is een heren- en een damesrecreantenteam die meespelen in de
Salland Recreanten competitie. Ze spelen 1 keer per week en de
thuiswedstrijden zijn ook op de trainingsavond. De leeftijd van de
spelers is van ±35 tot 50+.
Recreatief volleybal
Voor degene die iedere week een partijtje volleybal wil spelen en
geen competitie wil spelen is er het recreanten-mix team. Zij spelen
iedere week anderhalf uur. De leeftijd van de spelers is van ±40 tot
65+.
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De organisatie van HVC
Algemeen
Op de volgende pagina’s staat wat de commissies doen. Het
belangrijkste is waar je met vragen terecht kunt. Natuurlijk kun je
allereerst terecht bij je trainer, coach, teamvertegenwoordiger of
aanvoerder. Maar wil je toch liever iemand anders spreken of iets
aan de orde stellen dat meerdere teams aangaat, neem dan contact
op met één van de commissies.
Als je lid wordt van HVC kies je voor teamsport. Naast de sportieve
prestatie speelt ook het sociale element bij teamsporten een
belangrijke rol. Dat betekent onder andere zoveel mogelijk bij de
training aanwezig zijn en af en toe meehelpen bij activiteiten. Als je
competitie speelt wordt ook van je verwacht dat je af en toe een
wedstrijd telt. Uiteraard zien we je ook graag als actief lid in één
van onze commissies, of als hulp rond de wedstrijden en
toernooien.

Vrijwillligerspuntensysteem
Alle verenigingstaken worden door vrijwilligers ingevuld (Alleen voor
de trainers is er een vrijwilligersvergoeding). Om de taken eerlijk te
verdelen hebben we een vrijwilligerspuntensysteem opgezet. Op
deze manier willen we ook meer mensen betrekken bij de
vereniging. Vele handen maken licht werk en als iedereen doet wat
hij/zij kan doen, kunnen we ook de contributie laag houden.
Per taak zijn er punten te verdienen voor je team en per seizoen
moet ieder team minimaal een bepaald aantal punten halen:






Seniorenteams
Recreanten D1/H1
Recreanten mix
Jeugdteams
Miniteams

100 punten
75 punten
30 punten
25 punten
20 punten
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De puntenverdeling per taak is alsvolgt:
 Bestuursfunctie
 TC en JC
 Overige commissies
 Ledenadministratie
 Wedstrijdsecretariaat
 Trainen teams
 Coachen teams
 Scheidsrechter thuiswedstrijd
 Kantinedienst/schoonmaak/overig

25 punten
15 punten
10 punten
10 punten
10 punten
5 punten
5 punten
5 punten
2 punten

Clubtaken en commissies
Om de vereniging draaiende te houden hebben we de taken
verdeeld, er zijn taken die structureel zijn maar ook taken die af en
toe moeten gebeuren. Om een indruk te geven waar de taken liggen
volgt hieronder per commissie/taak een korte omschrijving.
Voor de actuele contactpersonen kijk op www.hvcdenham.nl
Bestuur
In het bestuur zitten de voorzitter, de penningmeester, de secretaris
en twee bestuursleden.
Taken:
 Formuleren, uitvoeren en bijstellen beleid
 Uitwerken beleidsplan
 Maken jaarplan/jaarverslag + financieel verslag en begroting
 Aansturen, toezicht en controle commissies
 Aanstellen en benoemen trainers en commissieleden
 Onderhouden contacten HOC
 Onderhouden contacten gemeente
 Verantwoordelijk voor houden aan wet- en regelgeving
 Uitvoeren taken die niet onder commissies vallen, zoals
Grote Clubactie
Contact: secretariaat@hvcdenham.nl of voor financiële zaken
penningmeester@hvcdenham.nl
Vertrouwenspersoon: Jolanda Wemekamp,
penningmeester@hvcdenham.nl
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Technische commissie (TC)
De TC bestaat uit een algemene TC en een overleg van
trainers&technisch beleid.
De algemene taken:
 Organisatie scheidsrechterszaken
 Aansturing wedstrijdsecretariaat
 Verantwoordelijk voor materialen en benodigdheden,
waaronder wedstrijdkleding
Trainers en technisch beleid:
 Teamindeling, zaal- en wedstrijdplanning jeugd en senioren
 Selectie van trainers en coaches
 Waarborgen niveau trainers
 Waarborgen niveau scheidsrechters
 Jaarlijkse trainersevaluatie
Wedstrijdsecretariaat
Taken:
 Contactpersoon Nevobo (ook bij wedstrijdswijzigingen)
 Doorgeven teams en wedstrijden aan Nevobo
 Verantwoordelijk voor spelerspassen
 Verantwoordelijk voor wedstrijdformulieren
Jeugdcommissie (JC)
Taken:
 Ledenwerving jeugd
 Volleybalspelmiddag groep 3 en 4
 Organisatie schoolvolleybal, groep
5 t/m 8
 Indelen en begeleiding miniteams
CMV
 Contacten en aansturen ouders
mini’s
 Adviseren TC indeling jeugdteams
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Ledenadministratie en contributie
Taken:
 Bijhouden ledenbestand
 Verantwoordelijk voor verwerking aan- en afmeldingen
 Contact penningmeester bestuur over innen contributie
 Innen contributie
Contact: contributie@hvcdenham.nl
Kantinecommissie
Taken:
 Inkoop en beheer kantine
 Regelen schoonmaak kantine/tribune
 Inventariseren gebruik kantine
 Roosters voor kantinebezetting
 Contact onderhouden met andere verenigingen voor gebruik
kantine
 Borging wettelijke verantwoordelijkheden en borging
verantwoord alcoholgebruik
 Inrichting kantine
PR-commissie
Taken:
 Beheer website en sociale media (Facebook)
 Be- en verwerken aangeleverd materiaal
 PR vereniging
 Contact lokale kranten
 Up-to-date houden informatieboekje
 Aantrekkelijker maken website
 Zorgen voor gebruiksgemak
 HVC Nieuwsbrief
Sponsorcommissie
Taken:
 Werven sponsoren voor oa. kleding, toernooien, etc.
 Sponsorpakketten (goud/zilver/brons)
 Contact onderhouden sponsoren
 Organisatie sponsoravond

12

Activiteitencommissie (AC)
Taken:
 Organiseren van jaarlijkse uitjes en evenementen
 Organiseren lustrumfeesten
 Ondersteuning bij buurtvolleybal
 Ontwikkelen nieuwe activiteiten
 Organisatie slotfeest competitie
Vrijwilligerscommissie
Taken:
 Bijhouden en actueel houden vrijwilligerspuntensysteem
 Nieuwe taken en commissies toevoegen indien nodig
 Leden/ouders aanwijzen indien nodig
 Inventarisatie punten

Om de contributie laag te houden
en iedereen te betrekken bij de vereniging doen we jaarlijks mee
aan de landelijke grote clubactie. Maarliefst 80% van deze actie is
voor de vereniging. Als er op een lot geen prijs valt is het toch iets
waard, er zitten namelijk altijd leuke kortingsacties aan vast. Dus
eigenlijk altijd prijs!
Voor ieder lid worden er 5 loten besteld, deze zijn elk €3,- waard
(dus €2,40 voor HVC). Met de loten kan je 2 dingen doen:
verkopen of zelf houden. Je krijgt de loten tijdens de training in
een enveloppe. Het is de bedoeling dat je de enveloppe met € 15,weer inlevert bij je trainer of het bestuur. Het geld overmaken mag
ook, mail dan even met penningmeester@hvcdenham.nl
In 2017 begint op 16 september de verkoop van de loten.
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HVC lidmaatschap
Aanmelden
Je hebt vier keer meegetraind en je wilt lid worden? Vul dan het
hele inschrijfformulier in, dat bij dit boekje is gevoegd en lever dit in
bij de trainer/trainster. Als je dit seizoen of vorig seizoen bij een
andere vereniging hebt gespeeld dan ben je verplicht bij de Nevobo
(Nederlandse Volleybal Bond) overschrijving aan te vragen. Hoe dit
in zijn werk gaat kun je navragen bij het wedstrijdsecretariaat.

Clubtenue
De clubkleuren van HVC zijn marine, wit en oranje. HVC-teams die
deelnemen aan een competitie zijn verplicht in het clubtenue te
spelen. Op het shirt moeten een rug-en borstnummer worden
aangebracht. Welk nummer je hebt krijg je te horen als je je
opgeeft als competitiespeler/ speelster.
Op het shirt staat ook de naam van je teamsponsor, deze wordt ook
door hem/haar betaald en blijft van HVC. Het broekje moet je zelf
bestellen via de webshop (www.hvcdenham.nl) en blijft van jezelf.
In de webshop kan je ook een tas, sokken en trainingspak bestellen,
maar die zijn niet verplicht.
Andere accessoires, zoals kniebeschermers, zweetbandjes,
waterflessen en dergelijke zijn niet verplicht en mag je allemaal zelf
uitkiezen.

Contributie
De contributie wordt vooraf (per 1 juli) voor het gehele seizoen
geïncasseerd door automatische incasso). HVC heeft gekozen voor
seizoenslidmaatschappen en niet voor bijv. een maandlidmaatschap
om de administratieve last te beperken.
Doe je mee aan de competitie, dan dient de bijdrage voor de
spelerskaart van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) te worden
betaald . Dit bedrag varieert per jaar, hierop heeft HVC geen
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invloed. Wij proberen dit zo goed mogelijk te communiceren met de
leden.
Een lidmaatschap kost per seizoen (2016/2017) incl. bijdrage
Nevobo:
Senioren
Jeugd (A, B en C)
Mini’s
Recreanten

€
€
€
€

204,132,90,90,-

Bij vragen kun je altijd bij de contributieadministratie terecht
(contributie@hvcdenham.nl) .

Afmelden
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk (bij voorkeur per
mail) bij het secretariaat geschieden. Dit kan bij:
secretariaat@hvcdenham.nl .
Heb je je opgegeven voor de competitie, dan wordt ervan uitgegaan
dat je het hele seizoen meespeelt. Opzeggen van het lidmaatschap
is alleen mogelijk aan het eind van het seizoen (vóór 1 juli).
Gebeurt het opzeggen te laat, dan moet het hele nieuwe seizoen
doorbetaald worden.
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Aanmeldingsformulier
Naam:……………………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………
Postcode+Woonplaats:…………………………………………………………………………
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………….
Eventueel naam vorige vereniging:……………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………………………
Ik wil graag lid worden van de volleybalclub HVC per (datum):
…………………………………………………………………………………
Om bij te dragen aan de vereniging wil ik (ouder van):
in het bestuur/in een commissie/kantinediensten draaien/de kantine
schoonmaken/ scheidsrechter worden/helpen bij toernooien of
activiteiten/anders namelijk………………………………………….*
Handtekening**:

PS1. Graag dit formulier printen en inleveren bij de trainer/trainster.
PS 2. Graag een pasfoto digitaal aanleveren bij Dorien Huisjes voor de
spelerskaart dorienhuisjes@gmail.com
* doorhalen wat je beslist niet wilt, minimaal voor 1 taak beschikbaar zijn
**bij minderjarig handtekening ouder
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Machtigingsformulier
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
volleybalclub ‘HVC’ te Den Ham om van zijn/haar ondergenoemde
rekening eenmaal per jaar (rond 1 juli) een bedrag af te schrijven
wegens contributie en spelerskaart (indien er competitie gespeeld
wordt).

IBAN:…………………………………………………………………………………………………….
Naam en voorletters :…………………………………………………………………………..
Voornaam lid: ………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………
Postcode+Woonplaats:…………………………………………………………………………

Datum:………………………………………………………………………………………………….
Handtekening
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