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Introductie

Zovoc is een volleybalvereniging in ontwikkeling en groeit en bloeit als nooit tevoren. Dit ondanks het feit dat de 
vereniging al sinds 1954 bestaat.

De laatste jaren (2012-2020) hebben voornamelijk in het teken gestaan van het realiseren van groei, met name bij jeugd. 
Hierin zijn we goed geslaagd en qua organisatie en werving van jeugd, met name CMV, hebben we inmiddels een motor 
waardoor we kunnen blijven groeien. Ook hebben we groei gerealiseerd in het aantal trainers en scheidsrechters.

Groei is echter nooit het doel op zich geweest. Groei was nodig om Zovoc als vereniging aantrekkelijker te maken voor 
haar bestaande en nieuwe leden. Groei in kwantiteit betekende groei in kwaliteit. Groei betekende financieel gezond en 
ruimte om te investeren. In sporthal, in trainers, in activiteiten. Groei betekende meer ruimte voor persoonlijke groei en 
als team.

Zovoc staat nu voor de uitdaging om deze groei te te laten leiden tot een duurzaam florerende volleybalvereniging die in 
het hart van Zoetermeer en de volleybalgemeenschap in Nederland staat.

Om te bepalen wat we hiervoor moeten doen hebben we als Bestuur een situationele- en SWOT* analyse uitgevoerd, de 
mening en input gevraagd van onze leden én gebruik gemaakt van uitstroom onderzoek door de Nevobo.

Op basis van al deze input hebben we onze droom en doelstellingen bepaald voor de periode 2020 – 2024 (seizoen 
2020/2021 tm 2024/2025).

In dit document beschrijven wij onze missie, visie, kernwaarden, droom en doelstellingen die we in de seizoenen 2020-
2024 willen realiseren. Ieder seizoen kijken we waar we staan, of we nog op de juiste weg zijn om onze droom te 
realiseren en welke specifieke acties dat seizoen nodig zijn. Deze acties leggen we vast in onze seizoensplannen.

* Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threahts



Missie

Het is onze missie om over de as van onze sport, volleybal, een waardevolle bijdrage te leveren aan een sportief, gezond 

en gelukkig leven voor onze leden.

De voordelen van volleybal gaan namelijk veel verder dan alleen de gezondheidseffecten van lichamelijke inspanning. 

Volleybal is goed voor de karaktervorming, bevordert zelfkennis en respect voor anderen, ontwikkelt vriendschappen, een 

fair-playmentaliteit en het versterkt de gemeenschap door mensen bij elkaar te brengen.

Daarom willen wij DE Zoetermeerse volleybalvereniging zijn waar volleybal liefhebbers en geïnteresseerden uit de 

Zoetermeerse regio zich thuis en verbonden mee voelen en waar zij hun volleybal talenten maximaal kunnen benutten en 

ontwikkelen. Presteren met plezier op ieder niveau.



Visie
Zovoc is de enige volleybalvereniging in Zoetermeer. Zovoc wil daarom in de Zoetermeerse regio een belangrijke rol in 

spelen in het verbinden van mensen. Dit doen we over de as van onze sport en passie, volleybal. Om hierin succesvol te 

zijn doen we dit in samenwerking met de Gemeente, Nevobo, andere sportverenigingen in Zoetermeer én met partner 

volleybalverenigingen in onze regio. 

Zovoc is er voor en door haar leden. Leden die een duurzame verbondenheid (vereniging) willen en voelen met Zovoc. 

Wij kiezen er daarom bijvoorbeeld bewust voor om niet langer zelf actief volleyballers te werven uit andere steden, 

dorpen of regio’s zodat Zovoc op een bepaald niveau kan spelen. We willen Zovoc zo goed én leuk maken dat volleyballers 

zich uit eigen beweging willen verbinden. Onze leden bepalen het niveau waarop gespeeld wordt. Dat betekent niet dat 

we geen ambities hebben. Onze leden bepalen hoe ver die ambities reiken.

Zovoc is een vereniging. Dit impliceert een andere benadering van verbinding. Wij maken het graag expliciet. Lid zijn van 

Zovoc is geen zakelijke, financiële transactie gericht op consumeren maar een duurzame verbinding waarbij we 

samen_werken om doelen te bereiken. Individuele én gezamenlijke. Volleybal is teamsport!

Wij zetten ons met z’n allen in om de randvoorwaarden te creëren die nodig zijn om je maximaal te kunnen 

ontwikkelen. Zoals hele goede trainers/coaches en een duidelijk opleidingsplan. Indien je meer aan kan dan Zovoc kan 

bieden ondersteunen we je door je in verbinding te brengen met faciliteiten buiten de vereniging (RTC/andere 

vereniging). Dit geldt ook andersom. Wij staan er voor open om volleyballers van andere verenigingen opleidingskansen te 

bieden die hun vereniging zelf niet kan invullen. Dit doen we altijd transparant en in goed overleg tussen voorzitters en JC 

of SC van beide verenigingen.

Wij geloven dat de jeugd de toekomst heeft. Daarom blijft een belangrijke prioriteit het aantrekken en behouden van 

jeugd. Tegelijkertijd vergeten wij onze senioren niet. De maatschappij vergrijst en zo ook onze senioren teams. We 

willen ook hen graag blijven binden en boeien. Als vrijwilliger die zijn/haar kennis en ervaring overdraagt aan de jeugd 

en/of als speler in een beter passende volleybal- of competitievorm.

Ook ouders/verzorgers betrekken we graag meer actief bij onze vereniging. Hun hulp is hard nodig om de groei van 

onze jeugd te helpen faciliteren en volleybal mogelijk te maken. Zij zijn onze grootste supporters!



Kernwaarden

Sportiviteit en respect

Sportiviteit en respect staan voor ons voorop. Volleybal is een teamsport. Het team is groter dan alleen je volleybalteam. 

Je medespelers, de vele vrijwilligers én tegenstanders maken volleyballen mogelijk. We streven dan ook naar teamspirit 

door de hele vereniging heen. Of je nou speler, scheidsrechter, teller, supporter of bestuurslid bent. We doen het samen, 

met respect voor elkaar én voor de tegenstander. Waarom? Omdat we niet zonder elkaar kunnen.

Bewust samen

Zovoc is een vereniging. Dit impliceert een andere benadering van verbinding. Wij maken het graag expliciet. Lid zijn van 

Zovoc is geen zakelijke, financiële transactie gericht op consumeren maar een duurzame verbinding waarbij we in 

vereniging samen proberen doelen te bereiken. Individuele én gezamenlijke. Prestaties en sfeer. Volleybal is teamsport! 

Niet alleen in de beoefening van de sport maar ook om het beoefenen mogelijk te maken. Volleyballen doen we samen.

Iedereen telt mee

We zijn allen verschillend maar minimaal één ding verbind ons allen. De interesse voor onze sport, volleybal. Wat je ook 

doet binnen de vereniging, wie je ook bent, hoe oud of jong je bent, man, vrouw, wit, bruin, geel, transgender, hoe goed 

of minder goed je kan volleyballen, recreatief of competitief, bij ons telt iedereen mee.



Zovoc 2020 – 2024, onze droom..
Zovoc is een gewilde plek om te volleyballen of volleybal te kijken. Dit komt omdat iedereen zich er sportief en 

respectvol gedraagt én er op hoog niveau wordt gevolleybald. De nieuw aangelegde tribune zit vaak vol met 

supporters. Onze vernieuwde kantine nodigt uit om te blijven hangen voor een drankje, hapje en praatje. Er heerst 

een gezellige sfeer.

Zovoc is een hechte club mensen die openstaan voor anderen en een ieder van harte welkom heten. Men kent 

elkaar en voelt zich er thuis en serieus genomen. De betrokkenheid is hoog. Bij spelers maar ook bij ouders. Veel 

van hen dragen hun steentje bij als vrijwilliger. Meerdere keren per jaar wordt er naast het volleybal een leuke 

activiteit georganiseerd.

Zovoc staat ook bekend om hun goede opleiding. Van CMV tot aan senioren. Dit komt omdat we hele goede trainers 

en coaches hebben met een duidelijke visie op en plan voor opleiden.

Doordat wij bij de senioren 4e klasse tm divisie spelen kan vrijwel iedereen spelen en trainen op het niveau wat 

hij/zij aan kan of wat nodig is om zich te ontwikkelen. Voor onze jeugdteams geldt hetzelfde. Onze leden blijven 

graag bij Zovoc omdat ze de mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen, ze kunnen spelen op een passend 

niveau én omdat zij zich betrokken voelen bij Zovoc.

De recreanten afdeling floreert en is een geïntegreerd onderdeel van de vereniging. Er zijn faciliteiten en sportief 

aanbod om te beachvolleyballen gerealiseerd en na afloop van de indoor competitie zijn daar veel Zovoc leden 

actief. Onze beachvolleybal faciliteiten worden ook door anderen gebruikt. Hetzij voor commerciele doeleinden 

(Snowworld / Ayers Rock) of als uitbreiding van hun sport aanbod (badminton, voetbal, korfbal, handbal).

Onze sporthal De Limiet voelt echt als een ‘thuis” aan voor alle Zovoc-ers. Bezoekende teams komen er graag 

ondanks dat menig team hier het onderspit delft.



Zovoc 2020 – 2024, onze doelstellingen..

Bestuurlijk / financieel Technisch Operationeel Verbinden

• De organisatie aanpassen op de 

doelstellingen en vacatures 

invullen 

• Een evenwichtig samengestelde 

SC/JC die nauw samenwerkt

• Continueren (CMV) en 

versterken 

(Recreanten/Senioren) werving

• Hoofdsponsor(en) voor D1 en H1

• Meer “Vrienden van Zovoc” als 

sponsor (+20)

• Geen contributie verhogingen 

(net als de afgelopen 7 jaar)

• We hebben voldoende 

financiële middelen om:

• top trainers te 

betalen

• 2x per jaar clinics

door volleybaltoppers 

te organiseren

• Realisatie beachvolleybal 

accommodatie en sportief 

aanbod

• Groei naar 500 leden

• Een duidelijk opleidingsplan van 

CMV tot en met senioren

• Een transparant en goed 

gecommuniceerd proces van 

selectie en teamindeling

• Goede doorstroom jeugd naar 

senioren

• Een talent ontwikkelprogramma

• Meer gecertificeerde trainers

• Extra mogelijkheden om 

techniek aan te leren voor jong 

én ouder

• D1/H1 spelen structureel op 

divisie niveau

• 1e (ABC) jeugdteams spelen 

structureel op top/hoofdklasse 

niveau

• Speelniveau piramide bij zowel 

senioren als jeugd

• Heldere doelstellingen per 

team

• Voldoende scheidsrechters

• Top materiaal (ballen, netten 

etc.)

• Ledenadministratie is altijd up-

to-date, voldoet aan AVG en is 

basis voor gerichte 

communicatie met leden en 

ouders/verzorgers

• De speelvloer is vernieuwd en 

bied ruimte om op 2 velden 

center court te spelen en voor 

CMV velden

• Er is een zittribune gerealiseerd

• Zoveel mogelijk teams spelen 

hun wedstrijden en/of trainen 

in De Limiet

• Vrijwilligerstaken per individu 

zijn beperkt doordat de last 

over meer vrijwilligers kan 

worden verdeelt

• Sportief zijn en respectvol met 

elkaar omgaan is de norm

• De betrokkenheid is hoog, er 

zijn meer vrijwilligers

• Meer leden kennen elkaar

• Nieuwe leden worden met open 

armen ontvangen en 

opgenomen

• Men voelt zich thuis in De 

Limiet en komt er graag

• Duidelijke en transparante 

communicatie

• Zovoc onderhoudt goede 

samenwerkingsrelaties met 

Gemeente Zoetermeer, 

Zoetermeerse sportverenigingen 

en andere 

volleybalverenigingen

• Zoetermeerders kennen Zovoc

• De meeste volleyballers in 

Nederland kennen Zovoc

Zoetermeer
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Organisatie 2020 – 2024

Rollen & verantwoordelijkheden
Rol Naam Verantwoordelijkheden

Voorzitter Marcel Verbeek Leiden van de algemene vergadering. Leiden van het 

bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het 

uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.

Secretaris Evelien de Swart Coördinatie en organisatie ALV en 

bestuursvergaderingen, verslaglegging.

Penningmeester Roy Goedman Financiële administratie / controling

Vz Techniek Victor Anfiloff Voorzitter Technische Commissie

Coördinatie en organisatie technische leerlijn

• Hoofdtrainers Elroy Bezemer (Vrouwen/meisjes lijn), Rogier van 

Meggelen (Mannen/Jongens lijn), Uberto Bel (jongens 

B/C), Victor Anfiloff (CMV)

Training geven

Trainers opleiding en begeleiding

Talenten scouting en begeleiding

Adviseren over teamindelingen

• Jeugd Gerard Hazelaar, Perry van den Berg (Meisjes A en B), 

Evelien de Swart (Jongens A en B), Danny vd Nolk van 

Gogh (Jongens en Meisjes C) 

Teamindelingen

Werven en inzetten trainers

Spelers / ouders begeleiding

• CMV Maaike Sonneville, CMV trainers Teamindelingen

Werven en inzetten trainers

Spelers / ouders begeleiding

• Senioren Vz Cees Beentjes (D1/D2), Annette Wienholts

(H1/H2), Rik Brouwer (H3/H4), Wendy Grul

(D3/D4/D5), vacature (D6/D7/D8)

Teamindelingen

Werven en inzetten trainers

Spelers begeleiding



Organisatie 2020 – 2024

Rollen & verantwoordelijkheden
Rol Naam Verantwoordelijkheden

Vz PR Fred Sonneville Coördinatie en organisatie communicatie, PR en 

sponsoren 

• Social media (Instragram / FaceBook) Fred Sonneville, Evelien Beentjes (inhoudelijke) / 

Diego Masselink (technisch)

Creatie en verspreiding van berichten/foto’s/video’s 

over Zovoc (teams) voor Zovoc leden

• Website Fred Sonneville (inhoudelijk) / Diego Masselink 

(technisch)

Creatie en verspreiding van berichten/foto’s/video’s 

over Zovoc (teams) voor geïnteresseerden en Zovoc

leden

• Sponsoring Fred Sonneville, Roy van der Laan Ontwikkelen sponsorbeleid en proposities

Werven sponsoren

Vz Operatie VACATURE Geeft leiding aan beleid en uitvoering van alle 

operationele activiteiten benodigd voor het uitvoeren 

van onze sport

• Ledenadministratie Jos de Steur Leden administratie / up-to-date / AVG proof

• Wedstrijdsecretariaat Carlo Knijnenburg Inplannen en doorvoeren van wijzigingen in 

wedstrijden planning i.o.m. Nevobo, andere 

verenigingen en Zovoc teams.

Inplannen en coördineren alle zaaldienst taken

• Scheidsrechters coördinatie Jan-Willem Schotel / Stefan Hoogduin Inplannen en coördineren alle scheidsrechters

Werven en opleiden trainers

• Materiaalbeheerder VACATURE Inventarisatie, aanschaf, onderhoud en verspreiding 

wedstrijd- en trainingsmaterialen w.o. kleding, 

ballen, netten, palen, hulpmiddelen etc.



Organisatie 2020 – 2024

Rollen & verantwoordelijkheden

Rol Naam Verantwoordelijkheden

Vz Verbinden Pieter Docter Coördinatie en organisatie van alle activiteiten 

gericht op het realiseren van meer verbinding van 

leden met de vereniging en onderling

• Evenementencommissie Pieter, Tim, Diego, Roy, Juliette, Brenda, Esther Bedenken en organiseren evenementen

• Vrijwilligerspool VACATURES Adhoc helpen verenigingsactiviteiten uit te voeren

• Jeugdraad Duncan, Tom, Lisa, Sanne, Jasmijn, Maaike en Tessa Adviseren van voorzitter verbinding over 

onderwerpen die de belangen van jeugdleden betreft



Jaarplan
Seizoen 2020/2021



Zovoc 2020 – 2021, 

verenigingsdoelstellingen..
Bestuurlijk / financieel Technisch Operationeel Verbinden

• Aanstellen voorzitter Techniek

• Aanstellen voorzitter Operatie / 

materiaal beheerder

• I.s.m. Gemeente en Conquesto

voorbereiden nieuwe speelvloer 

en tribune

• I.s.m. Gemeente verkennen 

mogelijkheden tot realisatie 

beachvolleybal faciliteiten

• Ontwikkelen opleidingsplan / 

sportief programma

• Opleiden trainers en coaches

• Transparanter maken en beter 

communiceren proces van 

teamindelingen en selectie

• Voldoende scheidsrechters

• Minder verplichte taken voor 

leden

• Meer/voldoende 

trainingshulpmiddelen

• Aantrekken hoofdsponsors voor 

H1 en D1

• Vergroten aantal “Vrienden van 

Zovoc” als sponsor

• Meer leden kennen elkaar

• Meer supporters bij thuis 

wedstrijden

• Werven van meer vrijwilligers

• Deelname aan United World 

Games mogelijk maken

• Organisatie 2 goed bezochte 

clinics

• Organisatie 4 goed bezochte 

evenementen

• Organisatie Beachtoernooien



Teamdoelstellingen 2020/2021 (dames/meisjes)

Hoofdtrainer: Elroy Bezemer
Team Startniveau Doelstelling Verantwoordelijke 

trainer/coach

Dames 1 3e divisie Handhaven Pieter Docter

Dames 2 1e klasse Promotie Ed Bontrop

Dames 3 1e klasse Handhaven Ed Bontrop / Elroy 

Bezemer / Ed Fernandes

Dames 4 2e klasse Handhaven Katinka Bor

Dames 5 3e klasse Handhaven Gawein Lautenschlager

Dames 6 4e klasse Handhaven Marcel Verbeek

Dames 7 4e klasse Handhaven Lori van Krevelen

Dames 8 4e klasse Handhaven Vacature

Meisjes A1 Hoofdklasse Ontwikkeling Frank Cederhout

Meisjes A2 1e klasse Ontwikkeling Carlo Knijnenburg

Team Startniveau Doelstelling Verantwoordelijke 

trainer/coach

Meisjes B1 Hoofdklasse Ontwikkeling Elroy Bezemer/Wessel 

Broekhuis

Meisjes B2 2e klasse Ontwikkeling Linde Goedee

Meisjes B3 2e klasse Ontwikkeling Monique de Knegt

Meisjes B4 3e klasse Ontwikkeling Edwin van Puffelen

Meisjes C1 Hoofdklasse Ontwikkeling Elroy Bezemer/Judith 

Stolk

Meisjes C2 1e klasse Ontwikkeling Danny vd Nolk van Gogh

Meisjes C3 2e klasse Ontwikkeling Danny vd Nolk van Gogh 

(Kes Lautenschlager) / Jop 

Middendorp

Meisjes C4 2e klasse Ontwikkeling Alex Vellekoop

Meisjes C5 3e klasse Ontwikkeling Maaike Sonneville / 

Marjolijn

NB: doelstellingen worden eind december geëvalueerd op basis van de tot dan toe behaalde resultaten / stand en eventueel bijgesteld of aanvullende 

acties worden ondernomen om doelstelling te realiseren.



Teamdoelstellingen 2020/2021 (heren/jongens)

Hoofdtrainer: Rogier van Meggelen
Team Startniveau Doelstelling Verantwoordelijke 

trainer/coach

Heren 1 Promotieklasse Handhaven Rogier van Meggelen

Heren 2 1e klasse Handhaven Evelien de Swart / Paul vd

Schilde

Heren 3 2e klasse Handhaven Marcel Verbeek

Heren 4 3e klasse Handhaven Guus van Hoorn

NB: doelstellingen worden eind december geëvalueerd met trainer/coach en spelers/speelsters op basis van de tot dan toe behaalde resultaten / stand en 

eventueel bijgesteld of aanvullende acties worden ondernomen om doelstelling te realiseren.

Team Startniveau Doelstelling Verantwoordelijke 

trainer/coach

Jongens A1 1e klasse Ontwikkeling Sven van Mierlo (Rogier 

van Meggelen) / Evelien de 

Swart

Jongens B1 Hoofdklasse Ontwikkeling Uberto Bel / Fred 

Sonneville

Jongens B2 2e klasse Ontwikkeling Sven van Mierlo (Rogier 

van Meggelen)

Jongens C1 Hoofdklasse Ontwikkeling Uberto Bel / Sven van 

Mierlo (Victor Anfiloff)

Jongens C2 1e klasse Ontwikkeling Sven van Mierlo / Victor 

Anfiloff

Jongens C3 2e klasse Ontwikkeling Sven van Mierlo

Jongens C4 3e klasse Ontwikkeling Marc Yperlaan



Teamdoelstellingen 2020/2021 (CMV)

Hoofdtrainer: Victor Anfiloff



Bijlagen
Situationele analyse maart 2020

SWOT analyse maart 2020
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Functieprofielen vacatures



Situationele analyse maart 2020 (I)
Context voor de strategie 2020-2024 (waar staan we nu en wat is (extern) relevant?)

Zovoc heeft in seizoen 2019/2020 bijna 400 leden waarvan meer dan de helft jeugd is. We hebben één recreantenteam die 

onderbezet is en waar behoefte is aan nieuwe aanwas. We hebben 6 dames teams en 4 heren teams. Bij de dames spelen 

onze teams van promotieklasse (D1) tot en met 4e klasse (D6/D7). Ons dames 1 lijkt te gaan promoveren naar de 3e

divisie. Bij de heren spelen onze teams eveneens van promotieklasse (H1) tot en met 4e klasse (H4). Het lijkt 

waarschijnlijk dat ons heren 4 gaat promoveren naar de 3e klasse. We hebben 10 meisjes teams (ABC). Onze 1e meisjes A 

en C teams spelen op het hoogste niveau (top-/hoofdklasse). We hebben 8 jongens teams (ABC). Onze 1e jongens B en C 

teams spelen op het hoogste niveau (topklasse). Onze CMV afdeling (incl. volleybalspeeltuin) telt +/- 110 leden. Zij doen 

maandelijks mee met de regionale CMV toernooien.

Organisatorisch

Zovoc heeft een stabiel en ervaren bestuur. Ook de commissies (TC, JC, EC, PR) zijn relatief goed bemenst door 

vrijwilligers. Aandachtspunten voor de komende jaren zijn het hebben / krijgen van voldoende gekwalificeerde 

scheidsrechters én trainers/coaches vanwege de verwachtte toename van senioren en jeugd teams (a.g.v. doorstroom 

jeugd uit A/B en CMV). Een belangrijke succesfactor voor de groei van de afgelopen jaren is de continue aanwas bij CMV 

en meer aandacht voor de doorstroom daarvan naar jeugd en in de komende jaren richting senioren. In onze huidige 

organisatie missen we nog een persoon die kan zorgen voor samenhangend technisch beleid en implementatie daarvan 

binnen zowel CMV, Jeugd als Senioren.

Technisch

In de afgelopen jaren is op verschillende momenten aandacht geweest voor de consistentie in onze volleybal technische 

leerlijn (o.a. technisch beleidsplan, jeugdontwikkelingsplan). Ook is geïnvesteerd in het aantrekken (Elroy/Uberto/Victor) 

en opleiden van trainers/coaches (VT2). Hier zal ook in de komende jaren de nodige aandacht voor moeten zijn a.g.v.

onze missie, visie en de groei van het aantal leden met de jeugd als aanjager van deze groei.



Situationele analyse maart 2020 (II)
Operationeel

De renovatie van onze sporthal en buitengebied is in januari afgerond. Het ziet er allemaal weer netjes uit en de kantine 
is sterk verbeterd. De kantine is in eigen beheer en de sporthal is weer in eigendom overgedragen aan de Gemeente. In 
zomer 2021 wordt de vloer vernieuwd en wordt waarschijnlijk een tribune gerealiseerd langs de hele lengte van de 
velden. In de vernieuwing van de vloer willen we eveneens verbeteringen doorvoeren in de belijning en het spelen op 2 
center courts mogelijk maken.

Financieel

De vereniging is financieel gezond. Onze grootste bron van inkomsten is de contributie die door leden wordt betaald. 
Alhoewel we feedback krijgen dat men de contributie hoog vindt blijkt dat niet uit een benchmark met 
volleybalverenigingen in de regio. De contributie is al 7 jaar niet verhoogd voor inflatie. We hebben een goede afspraak 
met de Gemeente qua zaalhuur. Er is ruimte om te investeren.

Cultuur

De heersende cultuur binnen een vereniging en dus Zovoc is een belangrijke factor in het duurzaam binden en boeien van 
leden. In het seizoen 2019/2020 heeft dit expliciete aandacht gekregen door de campagne Sportiviteit en Respect. Het 
verder ontwikkelen van een cultuur van sportiviteit, respect en in het verlengde daarvan inclusiviteit en diversiteit is een 
blijvend aandachtspunt. De cultuur wordt steeds sportiever en respectvoller en de campagne hierover slaat aan. Dit 
moeten we vasthouden. Op de gebieden van inclusiviteit en diversiteit valt nog wel e.e.a. te verbeteren. Teams zijn veelal 
eilandjes en saamhorigheid is maar in een beperkt deel van de populatie aanwezig. Ook qua diversiteit valt nog wel wat te 
verbeteren. +90% van onze leden is autochtoon. De verdeling vrouw / man is wel een afspiegeling van de maatschappij.



SWOT analyse maart 2020

Sterktes

•Stabiel bestuur

•Financieel gezond

•Gerenoveerde hal/kantine

•Continue aanwas CMV

•Veel jeugd

•Relatief veel jongens

•Hoog speelniveau jeugd

Zwaktes

•Relatief laag speelniveau 
senioren (muv D1)

•Relatief weinig heren 
teams

•Wisselende kwaliteit 
trainers/coaches

•Weinig binding tussen 
teams onderling

•Doorstroom jeugd naar 
senioren

Kansen

•Verzilveren hoog 
jeugdniveau bij senioren

•Extra aantrekkingskracht 
door succesvol imago

•(Ex-) spelers inzetten als 
trainers/coaches

• Ouders als sponsors

Bedreigingen

•Uitstroom agv:

•vergrijsde populatie

•te laag niveau senioren 
of kwaliteit trainers

•niet inclusieve cultuur

•niet kunnen faciliteren 
onervaren instromers

•Concurrerende 
verenigingen in de regio



Uitkomsten vragenlijst Zovoc

strategie 2020-2024 (verstuurd op 23 maart 2020)

Als bestuur zijn wij bezig om de koers en strategie van Zovoc voor 2020 t/m 2024 te bepalen. Als input 
hiervoor willen we graag jouw mening over verschillende zaken horen zodat we dit (bij voldoende breed 
draagvlak) kunnen meenemen. Alvast hartelijk dank voor jouw input!



Respondenten
94 van +/- 355 leden (26%)



Tevredenheid
Niemand is ontevreden! 90% is (heel) tevreden!



Waarover is men tevreden?

Ik ben tevreden over de 

gehele jeugd 

begeleiding. De 

communicatie die er is, 

stukje betrokkenheid, 

allemaal erg goed. 

Leuke club

Vereniging 

communiceert duidelijk 

en probeert er echt wat 

van te maken.

Het niveau waarop ik 

speel, mijn trainer, het 

feit dat er naar mijn 

mening geluisterd wordt 

door de JC (als 

jeugdtrainer zijnde), 

het beleid en de 

saamhorigheid van de 

club

De gezelligheid binnen 

de club, de 

toegankelijkheid van 

bestuur en trainers en 

de bijeenkomsten met 

trainers.

Het groepje recreanten 

is heel gezellig, helaas 

wel heel klein.

Het is een fijne club en 

de sfeer is heel fijn. De 

kinderen spelen met 

plezier bij Zovoc.

Goede coach, duidelijke 

afspraken, snelle 

reactie op mail enz....

Over de gezelligheid in 

het team en de sporthal 

vind ik nu ook beter

De trainingen, 

wedstrijden en 

gezelligheid
De mogelijkheid om 

mee te doen aan 

toernooien



Waarover is men ontevreden?

Veel kinderen uit het 

team zijn 

ongemotiveerd. Dit 

zorgt voor ervoor dat 

mijn dochter niet altijd 

met plezier speelt

De verplichtingen die 

opgelegd worden voor 

de ouders wanneer hun 

kind lid is. Daar wordt 

pas na de aanmelding 

op gewezen.

Dat teams veelal ieder jaar 

grote wisselingen door moeten 

maken en daardoor niet samen 

groeien, overgang vanuit cmv 

naar C vaak tot teams leid met 

teamleden die verschillende 

visie en inzet hebben, met 

frustraties als gevolg. Jongens 

en meiden te weinig naast 

elkaar trainen en/of samen 

optrekken. 

Wij vinden de training 

niet voldoenend genoeg, 

er wordt soms wat 

'aangeklooid' naar ons 

idee

Ik ben verbaasd dat 

bijna niemand elkaar 

kent in de senioren

De recreantenafdeling van 

ZOVOC hangt er maar een 

beetje bij, heb ik het idee. 

Tot nog toe hebben we heel 

weinig gemerkt dat het 

bestuur van ZOVOC hier enige 

effort in heeft gestoken om 

meer leden te werven voor de 

recreantengroep. Dat vind ik 

erg jammer.

Dat ik al 2 jaar op rij 

niet in de eigen sporthal 

train en hierdoor minder 

binding voel met de 

club, omdat ik dus maar 

1 keer in de 2 weken 

(als we thuis spelen) 

andere clubleden zie en 

in de hal ben.

Ik ben ontevreden over hoe 

er soms met niet-selectie 

teams om wordt gegaan. 

Ook de jaren daarvoor 

stopte elke keer de helft 

van mijn team. grootste 

deel stopte niet omdat ze 

volleybal niet meer leuk 

vonden maar de dingen er 

omheen

Ik denk dat Zovoc een 

hele goede basis heetf

gelegd qua jeugd, maar 

moeite heeft om dit 

door te trekken naar de 

senioren. Een duidelijke 

visie is noodzakelijk op 

dit moment, die bekend 

is bij alle leden

Kantine niet open 

tijdens trainingen kind. 

Zou graag tijdens mijn 

werkzaamheden met 

een schuin oog mee 

willen kijken tijdens de 

training. Ga nu naar huis 

omdat er geen goede 

werkplek is.

Dat de nadruk ligt wel 

heel erg op een paar 

jeugd teams en de rest 

valt daar een beetje 

buiten



Belangrijke verbeterpunten

Misschien wat meer 

uitdaging voor de teams 

die geen selectie zijn

Beter ingedeeld op 

niveau ipv op leeftijd

Een verbeterpunt is misschien de 

doorstroom van de jeugd naar de 

senioren. Voor vele is de stap naar de 

senioren toch wel iets groots en je 

komt meestal in een team met mensen 

die veel ouder zijn en daardoor het 

onderlinge contact toch anders is. 

Misschien kan er in de toekomst teams 

worden gemaakt waar de helft net uit 

de jeugd komt zodat het onderling 

leuker is en meer mensen de stap 

nemen naar de senioren . Een andere 

mogelijkheid is een tussen groep van 

18 tot 25 ongeveer.

Dat er meer wordt 

gedaan aan het werven 

van recreantenspelers 

en -speelsters

Teamdoelstelling 

duidelijk bij 

selectieindeling; zodat 

je weet waar je aan 

commit. Bv minder 

spelen als je de zwakste 

bent igv

promotiedoelstelling

Groter draagvlak van de 

TC

Nog meer activiteiten 

en feesten tussendoor

De taken, ik kom van een 

andere vereniging en dan 

had je voor of na je eigen 

wedstrijd een taak. Dat is 

zoveel fijner dan nog een 

dag in je weekend terwijl 

je niet speelt voor 1,5 uur 

naar de vereniging komen 

voor een taak.

Dat er een eerlijkere 

selectie komt en dat 

niet alle kinderen van 

ouders die bij zovoc

spelen in het eerste 

team komen

Alle teams trainen in de 

Noordwesterhal zodat er 

meer binding is tussen 

de verschillende teams 

en ook meer teamgevoel 

vanwege de gezelligheid 

in de Noordwesterhal in 

onze prachtige nieuwe 

kantine.



Binden en boeien
Zovoc vindt het erg belangrijk om onze (jeugd)leden te blijven binden en boeien 

en te behouden voor onze vereniging. Wat is daar volgens jou voor nodig?

Elk team het gevoel 

geven dat ze de kans 

krijgen om te groeien en 

zichzelf te verbeteren

Mijn dochter vindt de 

activiteiten te 

kinderachtig. Daarom 

doet zij bijna niet mee 

hier aan

Goede jeugdtrainers en 

voldoende jeugd. 

Investeer/ blijf 

investeren in de trainers

Alhoewel ik begrijp dat Zovoc

niet aan ieders persoonlijke 

wensen kan voldoen, denk ik 

dat het belangrijk is dat 

spelers zich gehoord voelen 

als ze iets willen duidelijk 

maken. Daarbij hoort de 

bereidheid om met deze 

betreffende speler(s) een 

oplossing te vinden die past.

Zoals ik hierboven al genoemd heb 

een senioren team met meer 

jongeren die net uit de jeugdteams 

komen. Ik denk dat het wel moet 

lukken aangezien je 7 dames teams 

heb. En andere is zorgen, vooral 

voor de niet selectie team, dat het 

voor hun allemaal nog goed 

geregeld blijft met trainers die 

puberkinderen aan kunnen.

Er is ooit aan het begin van het jaar 

een training geweest met Dames 1 

en Heren 1. Dat is erg leuk. 

De wedstrijden zelf zijn vaak te 

laat voor de jonge kinderen om 

naar te kijken. Zo hebben ze meer 

aansluiting bij de club. Volleybal 

gaat zo meer leven voor ze. 

Misschien een keer een 

"oefenwedstrijd" overdag zodat 

jeugdleden kunnen komen kijken 

hoe echt volleybal er uit ziet.

Teams die qua niveau 

dicht bij elkaar liggen 

en goede enthousiaste 

trainers. Daarnaast een 

cultuur waarin ieder 

kind zich welkom voelt, 

van toptalent tot 

topenthousiast

Meer evenementen voor 

oudere jeugd 16+ 

stukjes plaatsen op 

social media van alle 

teams en niet alleen 1e 

klas favoriete teams

Zoveel mogelijk de teams bij 

elkaar laten, vooral in de 

jeugd. Dat was voor mij toen 

de ergste irritatie: elk jaar een 

ander team. Hierdoor kreeg ik 

als jeugdspeler geen echte 

binding met de club of met het 

team. Nu bij de dames is dat 

pas gaan groeien voor mij.

Leuke activiteiten 

organiseren voor de 

jeugd, maar ook goede 

trainingen aanbieden 

door goede en 

enthousiaste trainers.



Prioritering
Wat is volgens jou het allerbelangrijkst voor Zovoc om te verbeteren?

Gemotiveerde trainers. 

Trainers die weten hoe ze 

het beste in een speler naar 

boven kunnen halen. Een tijd 

geleden moest isis invallen 

bij een ander team. Ik schrok 

van hoe de trainer sprak 

tegen de kinderen en hoop 

dat isis nooit bij hem in het 

team komt.

Aandacht voor alle 

teams. Eerlijke 

selectietraining

Behoud van 

betrokkenheid en kennis 

volleybal voor volgende 

generatie.

Training op niveau. De 

jonge trainsters en 

trainers beter 

begeleiden?

Lange termijnvisie

Ik denk dat het een goede zet is om met trainers van 

overeenkomende teams (bijv. de trainers van de beste 

meisjes A- en B-teams) meerdere malen per jaar bij 

elkaar te komen om te bespreken welke spelers 

opvallen en wat de club kan betekenen voor de groei 

van deze spelers/teams. Zeker in de jeugd lopen er 

soms talenten rond die over het hoofd worden gezien, 

die wellicht meer kunnen bereiken als ze 

gespreksonderwerp worden door meerdere trainers. 

Ook zou het goed zijn om meerdere trainers bij andere 

teams te laten kijken/helpen, om zo talenten te 

ontdekken of om spelers de kans te geven zichzelf te 

bewijzen buiten de meitrainingen om. Ook zouden er 

oefeningen gefilmd kunnen worden om dit met trainers 

te delen. Zo kun je elkaar inspireren en goed de 

techniek bekijken van individuele spelers. MEt andere 

woorden: meer samenwerking van trainers onderling!

De trainers nog beter 

trainen op het aanleren 

van techniek

Niet alleen aan de 

eerste teams aandacht 

geven maar ook aan 

lagere teams en goede 

trainers als dat mogelijk 

is

Dat we op een hoger 

niveau gaan spelen

Vaker de puntjes op de i 

zetten. Nu is het vaak net niet. 

En dan bedoel ik met het 

uitdelen van de rugnummers 

van de teams. Tot aan de het 

bijhouden van de site met 

bijvoorbeeld team foto's. Dat 

zijn punten die elk jaar terug 

komen maar vaak pas laat 

worden geregeld. Al gingen de 

foto's dit jaar al beter.



Bereidheid om te helpen

88% wil wel helpen!



Op welke manier / in welke rol?

Maakt niet uit ik kan bijna alles als er iets gevraagd wordt

Vrijwilligerswerk

Ik heb samen met de trainer motivatie training gegeven 

aan het team. Dit is onderdeel van mijn werk. Dit vond ik 

etg leuk om te doen en de resultaten waren hierna beter. 

Ook de ouders waren tevreden. Zou dit ook voor andere 

teams willen doen

Voorbeeldfunctie als trainer / coach

Feedback

Ik vind alles leuk!

Roept u maar.....

Als trainer en eventueel als JC-lid (als dit nodig is)

Trainer

ik weet niet precies wat ik zou kunnen doen

Ik ben zelf geen volleyballer. Taken in de kantine of wat 

dan ook valt binnen de mogelijkheden.

Ik ben pas 11 en weet niet goed waarmee.

Ik ben al coördinator van de recreanten, dus op dat gebied 

wil ik graag meedenken

Hangt erg af vd gevraagde tijdsbesteding.

Als speler en misschien (in de nabije toekomst) als 

trainer/coach

ik kan helpen in de keuken tijden evenementen

Mond tot mond reclame

Kan nog niet zo snel wat bedenken maar zeg niet bij voorbaat 

nee

Ik zit al in de TC ;-)

misschien als trainer/speler bij een team

Ik zou graag en de cmv en/ of een jeugd team training willen 

geven

TC

Punten tellen bij de wedstrijden.

Als CMV trainer/coordinator

in de toekomst de kleuters trainen

Als er ergens hulp nodig is, kan ik helpen waar nodig

Als ik kan helpen op de club zelf, dat ik misschien een keertje 

kan helpen met training geven ofz.

Ik ben al trainer en wil hier beter in worden.

Voorlopig niet als trainer of coach. Op welke andere manier 

weet ik nu nog niet



Spelers van buiten aantrekken?
Meer dan 60% zegt van niet..



Investeren in (opleiden van) trainers?
83% vindt dat we dat moeten (blijven) doen!



Jeugd die naar de senioren gaan zoveel 

mogelijk samen laten gaan?
70% vindt dat een goed idee!



Ouders van jeugdleden verplichten 

vrijwilligerstaken te vervullen?
Een meerderheid (58%) vindt dat een goed idee



Jongeren meer inspraak?
53% vindt dat een goed idee maar meer dan 47% maakt het niet uit of

vindt dit een slecht idee. Er lijkt geen echte noodzaak of wens!



Nieuwe vormen van volleybal organiseren?
36% vindt dit een interessant idee maar lijkt niet urgent of op veel draagvlak 

te kunnen rekenen (64%)



Meer recreanten?
De recreanten vinden logischerwijs van wel! Het overgrote deel staat er 

neutraal tegenover (61%).



Samenwerken met andere volleybal 

verenigingen op bestuurlijk niveau?
52% vindt dit een goed idee de andere helft heeft er niet zo’n mening over



Samenwerken met andere volleybal 

verenigingen om ontwikkeling te faciliteren?
57% vindt dit een goed idee!



Extra specialistische trainingen aanbieden?
82% vindt dat een heel goed idee



Wat men verder nog aan ons kwijt wil..

 Het feit dat hierover nagedacht word is al prachtig! 

 Ik vind het geweldig wat jullie tot nu toe bereikt hebben! Om echt trots op te zijn!! Zovoc is en blijft mijn club!

 We gaan die top proberen aan te tikken volgenden jaren

 Ik speel nu een seizoen bij zovoc en heb het idee dat het een club is met een goed samenhorigheidsgevoel. Ik voel 

me ook erg op mijn gemak in mijn team.

 Samenwerken is natuurlijk prima. Wel eigen identiteit behouden. Trainingen op vaste locatie in Z'meer

 Pas op met teveel ambitie, Zovoc is een breedtesportvereniging die mogelijk opleid tot topsport. Maar gebruik de 

paar voorbeelden die we hebben (Danielle, Dustin, Nick).

 Sowieso zijn we al goed bezig, dat moeten we niet vergeten!

 Het is altijd makkelijk om te benoemen wat er beter kan, maar ik wil nog even benoemen dat we heel veel 

waardering hebben voor alle bestuursleden en andere leden die (heel) veel vrije tijd opofferen om Zovoc steeds weer 

leuker en beter te maken.

 Jullie doen goed werk. Ik zou schrijven (dat doe ik dus bij deze ☺) Vooral doorgaan.

 Een hele fijne club. Jullie zijn al goed bezig voor zover wij dat als CMV ouders kunnen zien.



Uitstroomonderzoek 2019 Nevobo
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/06/27/inzichten-en-tips-

voor-een-leven-lang-volleybal

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/06/27/inzichten-en-tips-voor-een-leven-lang-volleybal


Uitstroom factoren



Tips



Functieprofielen nieuwe rollen / 

vacatures



Manager Techniek (profiel)
De functie
De voorzitter Techniek ontwikkeld in opdracht van en in overleg met het bestuur de sportieve en technische beleidsmatige kaders om duurzaam invulling te 
geven aan de missie, visie en doelstellingen van de vereniging.

Doel van de functie
De functie is erop gericht om zowel op de korte als de lange termijn de geformuleerde missie, visie en (prestatie) doelstellingen te realiseren. Dit binnen het 
overeengekomen budget. Daarbij ligt de focus op het realiseren van de geformuleerde ambities en de vertaling daarvan naar sportieve programma’s en 
technische leerlijn. Om dat te kunnen bewerkstelligen houdt de voorzitter Techniek zich ook bezig met de kwaliteit van de talentontwikkeling en zorgt hij 
voor verbinding binnen de vereniging door draagvlak te creëren voor zijn/haar visie op volleybal en ontwikkeling van volleyballers.

Plek in de organisatie
Om samenhang te realiseren in visie, beleid en implementatie daarvan fungeert de voorzitter Techniek als voorzitter van de Hoofdtrainers en Jeugd als 
Senioren commissie (voorheen TC). De voorzitter Techniek kan ook een lid zijn uit de groep Hoofdtrainers, Senioren of Jeugd Commissie.

De taken
 Ontwikkelen van visie op en beleid voor de volleybalsport binnen Zovoc
 Implementeren van vastgesteld beleid
 Bewaken en uitdragen van de gewenste cultuur
 Aantrekken trainers
 Zorgen voor begeleiding van trainers in de toepassing van technische visie en beleid
 Samenstellen van de sportieve programma’s en ontwikkelen technische leerlijn
 Uitwerken technische leerlijn en implementeren daarvan
 Eindbepalend in de structuur van teamindelingen. Welke teams zijn prestatiegericht, welke niet
 Zovoc representeren richting andere verenigingen en onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden op technisch vlak
 Organiseren en toezien op de juiste afvaardiging teams bij nationale toernooien
 Boegbeeld zijn naar buiten
 Initiëren van (innovatieve) samenwerkingsverbanden (o.a. kennisinstellingen, onderzoek)

Het profiel
 Visie op volleybalsport en in het bijzonder het opleiden van volleybalspelers en trainers
 Ruime ervaring met het opleiden van volleyballers en trainers
 Ruime ervaring met het ontwikkelen én implementeren van technisch beleid
 Bij voorkeur minimaal VT4 gecertificeerd

Verwachtte tijdsbesteding per seizoen
 160 uur



Hoofdtrainer (profiel)
De functie

De Hoofdtrainer is het uitvoerend verlengstuk van de Manager Techniek. De hoofdtrainer ontwikkeld spelers, trainers en coaches in lijn met de technische 

visie en beleid. De hoofdtrainer kan daarnaast één voor of meerdere teams fungeren als trainer en/of coach. 

Doel van de functie

De functie is erop gericht om zowel op de korte als de lange termijn de geformuleerde missie, visie en (prestatie) doelstellingen te realiseren. Dit binnen het 

overeengekomen technische kader. Daarbij ligt de focus van de hoofdtrainer op het ontwikkelen van spelers en andere trainers en coaches op het vlak van 

techniek, didactiek en pedagogiek.

Plek in de organisatie

De Hoofdtrainer is onderdeel van de Techniek Commissie en valt onder de sturingslijn van de manager Techniek. In samenwerking met manager Techniek, 

andere Hoofdtrainers, voorzitters Senioren, Jeugd en CMV.

De taken

 Mede ontwikkelen van visie op en technisch beleid voor de volleybalsport binnen Zovoc

 Implementeren van vastgesteld technisch beleid

 Bewaken en uitdragen van de gewenste cultuur

 Bijdrage aan het aantrekken van trainers

 Trainen/coachen van trainers in de toepassing van technische visie en beleid

 Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van de sportieve programma’s en technische leerlijn

 Levert input voor de structuur van teamindelingen. Welke teams zijn prestatiegericht, welke niet

 Zovoc representeren richting andere verenigingen

 Organiseren en toezien op de juiste afvaardiging teams bij nationale toernooien

 Boegbeeld zijn naar buiten

Het profiel

 Visie op volleybalsport en in het bijzonder het opleiden van volleybalspelers en trainers

 Ruime ervaring met het opleiden van volleyballers en trainers

 Ruime ervaring met het ontwikkelen én implementeren van technisch beleid

 Bij voorkeur minimaal VT3 gecertificeerd

Verwachtte tijdsbesteding per seizoen

160 uur



Voorzitter Verbinding (profiel)
De functie

De Verbinding ontwikkeld in opdracht van en in overleg met het bestuur initiatieven die bijdragen aan een groter gevoel van verbondenheid tussen spelers, 

teams, vrijwilligers en bestuur en met Zovoc als verening. 

Doel van de functie

De functie is erop gericht om zowel op de korte als de lange termijn de geformuleerde missie, visie en (prestatie) doelstellingen te realiseren. Dit binnen het 

overeengekomen budget en de missie en visie van Zovoc. Daarbij ligt de focus op het realiseren van de geformuleerde ambities en de vertaling daarvan naar 

initiatieven die bijdragen aan een groter gevoel van verbondenheid tussen alle leden onderling en met Zovoc als vereniging.

Plek in de organisatie

Om samenhang te realiseren in visie, initiatieven en implementatie daarvan fungeert de voorzitter Verbinding als voorzitter van de Evenementen Commissie, 

Jeugdraad en Vrijwilligers pool.

De taken

 Werven en coördineren inzet vrijwilligers bij initiatieven en commissies

 Onderhouden contact met vrijwilligers

 I.s.m. EC en Jeugdraad ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven om het gevoel van verbinding te vergroten

Het profiel

 Visie op verbinding en hoe dit te versterken

 Organisatorisch sterk

 “Mensen mens”

Verwachtte tijdsbesteding per seizoen

 160 uur



Voorzitter Operatie (vacature)
De functie

De voorzitter Operatie coördineert in opdracht van het bestuur de invulling van alle operationele randvoorwaarden die nodig zijn om het spelen van volleybal 

(in competitieverband) mogelijk te maken.

Doel van de functie

De functie is erop gericht om de operationele randvoorwaarden en door het bestuur geformuleerde operationele doelstellingen te realiseren. Dit binnen het 

overeengekomen budget en de missie en visie van Zovoc.

Plek in de organisatie

De voorzitter Operatie zorgt voor samenwerking en samenhang in alle operationele activiteiten i.s.m. het wedstrijdsecretariaat, scheidsrechters coördinatie 

en de materiaal beheerder.

De taken

 Aansturen wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterscoordinatie, materiaalbeheerder om activiteiten te ontplooien in lijn met missie, visie en doelstellingen

 Zorgen voor afstemming tussen wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterscoordinatie en materiaalbeheerder tbv competitie

 Bewaken budgettaire kaders

Het profiel

 Organisatorisch sterk

 Praktisch ingesteld

Verwachtte tijdsbesteding per seizoen

 80 uur

Voor de uitvoering van deze functie kan 
het Bestuur een onbelaste 
vrijwilligersvergoeding aanbieden.
De hoogte van de daadwerkelijke 
vergoeding is afhankelijk van de mate 
waarin de vrijwilliger zich wil inzetten 
voor de uitvoering van deze functie.



Materiaal beheerder (vacature)
De functie

De Materiaal beheer is verantwoordelijk voor alle volleybal gerelateerde materialen in kwantiteit en kwaliteit (wedstrijdtenues, ballen, palen, netten, 

antennes, trainingshulpmiddelen) 

Doel van de functie

De functie is erop gericht om zowel op de korte als de lange termijn zorg te dragen voor het invullen van de materiële randvoorwaarden die benodigd zijn 

voor de beoefening van de volleybalsport. Dit binnen het overeengekomen budget en het vastgestelde beleid van Zovoc.

Plek in de organisatie

In zijn functie werkt  de Materiaal beheerder nauw samen met de trainers, voorzitter Techniek en leden van Jeugd- en Senioren Commissies.

De taken

 Aanschaf en onderhoud van alle volleybal gerelateerde materialen i.o.m. trainers en voorzitter Techniek

 Actief sturen en eventueel ontwikkelen van beleid op het zorgvuldig omgaan met materialen door andere leden

 Administratie van inventaris materialen en uitgifte daarvan aan trainers en/of leden (kleding, ballen, trainingsmateriaal)

 (Zorgdragen voor) onderhoud van materialen

Het profiel

 Praktisch ingesteld

 Technisch inzicht

 Handig

Verwachtte tijdsbesteding per seizoen (32 weken)

 80 uur Voor de uitvoering van deze functie kan 
het Bestuur een onbelaste 
vrijwilligersvergoeding aanbieden.
De hoogte van de daadwerkelijke 
vergoeding is afhankelijk van de mate 
waarin de vrijwilliger zich wil inzetten 
voor de uitvoering van deze functie.



Lid Evenementen Commissie (vacature)
De functie

Als lid van de Evenementen Commissie denk en werk je actief mee om een evenementen programma te ontwikkelen en uit te voeren.

Doel van de functie

De functie is erop gericht om evenementen te bedenken en realiseren die bijdragen aan een groter gevoel van verbondenheid tussen alle leden onderling en 

met Zovoc als vereniging.

Plek in de organisatie

Om samenhang te realiseren in visie, initiatieven en implementatie gericht op verbinden maakt de evenementen commissie onderdeel uit van de Verbinding 

Commissie.

De taken

 Bedenken evenementen

 Uitvoeren evenementen

Het profiel

 Creatief

 Doener

 Enthousiast

Verwachtte tijdsbesteding per seizoen (32 weken)
 40 uur



Lid Vrijwilligers pool (vacature)
De functie

Als lid van de vrijwilligers pool lever je, op basis van je beschikbaarheid, op verzoek van één van de commissies hand en spandiensten bij bardiensten en 

evenementen

Doel van de functie

De functie is erop gericht om het tijdsbeslag op alle leden/vrijwilligers over wat meer mensen te kunnen verdelen waardoor “vele handen de last licht 

maken”.

Plek in de organisatie

Als lid van de vrijwilligers pool maak je onderdeel uit van de Verbinding Commissie.

De taken

 Helpen uitvoeren van bardiensten en evenementen

Het profiel

 Een allerkunner/doener

Verwachtte tijdsbesteding per seizoen (32 weken)
 4-8 uur


