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1 Inleiding 

 

Het huidige beleidsplan sluit niet aan bij de huidige staat van de vereniging en toekomstige 

ontwikkelingen. In juli 2012 is een uitgebreide brainstormsessie gehouden met veel actieve leden in de 

vereniging waarin veel zaken naar voren zijn gekomen die in dit beleidsplan zijn vastgelegd en uitgewerkt. 

 

Dit beleidsplan moet de lijnen uitzetten voor de komende 5 jaar. Het moet de leden van de vereniging 

duidelijk zijn waar de vereniging voor staat en wat er de komende jaren verwacht mag worden. 

1.1 Geschiedenis volleybalclub Ritola 

Ritola is gestart in begin jaren ‘60 als een omnivereniging met volleybal, zwemmen, judo en tafeltennis. 

De afd. volleybal is begonnen in Huize Entinge (sprookjeshof) waar op de dansvloer een net werd 

gespannen om te kunnen volleyballen. Daarna werd getraind in de gymzaal van de Emmalaan.  

In begin jaren ‘60 werd met 1 dames team aan de competitie deelgenomen en wordt er gespeeld in de 

Korenbeurs in Groningen. Na enkele jaren van groei wordt er gespeeld met 2 dames teams en een heren 

team in de Sporthal in de Wijert. 

Midden jaren 70 wordt er gespeeld in de sporthal aan de Eikenlaan in Groningen en in het Zernike 

Complex (Lycurgus speelde daar haar wedstrijden). Door toename van verenigingen is Ritola gevraagd 

om te verhuizen naar de sorgvliethal in Veendam, later werd gespeeld in de sporthal in Wildervank. 

Met de komst van de sporthal “De Zwet”in Zuidlaren kreeg Ritola zijn eigen sporthal waar Ritola al 

spoedig met 8 teams competitie speelde in de regio Drenthe. Nog altijd vinden nu de thuiswedstrijden 

plaats op de vrijdagavond in “De Zwet”. 

 

Ritola is vereniging met een regionale aantrekkingskracht. Hierdoor zijn zowel bij de dames als de heren 

de prestaties aanzienlijk verbeterd. Zowel dames 1 als heren 1 zijn in de afgelopen jaren verschillende 

keren gepromoveerd. De regionale aantrekkingskracht heeft echter als keerzijde dat de binding met de 

club minder is. Bij tegenvallende prestaties, onenigheid of wijzigende prive omstandigheden zijn leden 

sneller geneigd om te stoppen of te vertrekken. In korte tijd (2 jaar) zijn 2 damesteams komen te vervallen. 

 

Bij de eerste twee teams van de heren zijn ook veel leden van buiten Zuidlaren. Het gevuld krijgen van 

alle posities is elk jaar een uitdaging en het risico is aanwezig dat dit op termijn niet meer zal lukken. Het 

derde team is kampioen geworden en gaat nu 1
e
 klasse spelen, maar daar is door het stoppen van leden 

het risico dat er geen (representatief) team op te brengen is. 

 

Positief is dat voor het eerst sinds vele jaren er weer een jongensteam is. Bij de mini jeugd is momenteel 

echter onvoldoende aanwas en dat vormt een gevaar voor de continuiteit van de vereniging. 

 

Positief is dat met seizoen 2012-2013 weer teams verantwoordelijk konden worden gemaakt voor 

wedstrijdtaken en die ook goed zijn opgepakt. Verder is met een inhaalslag ook het aantal 

jeugdscheidsrechters weer op koers. De vereniging beschikt nog altijd over trainers van hoog niveau en 

ook diverse gemotiveerde trainers die wel een interne opleiding of VT2 willen gaan volgen. 
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2 Missie 

Een missie definieert je bestaansrecht en geeft de club zijn identiteit. Het kan niet voortdurend ter 

discussie staan. Wie is Ritola, wat doen we en wat willen we bereiken? 

 

De volleybal vereniging Ritola is:  

 een zaal volleybal vereniging  

 gericht op Zuidlaren en omgeving 

 laagdrempelig voor jong en oud 

 met voor eenieder de mogelijkheid om zich in het volleybal te bekwamen en verbeteren  

 met als motto “door leden voor leden”. 
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3 Visie 

Met je visie geef je weer welke doelstellingen belangrijk zijn voor de vereniging, hoe de toekomst er uit 

ziet, welke ambities er zijn. Een visie is inspirerend en ambitieus, maakt keuzes en is te vertalen in 

gedrag.  

 

Volleybal vereniging Ritola heeft de volgend visie: 

 Leden spelen met plezier op hun niveau  

 Senioren spelen competitie op de vrijdagavond 

 Ritola stuurt op ‘positief coachen’, waarin respect, van elkaar leren en gelijkwaardigheid naar 

voren komt en leden zich thuis voelen.  

 Ritola leidt intern kader op om zoveel mogelijk binding onderling te realiseren 

 Ritola streeft naar laagdrempelig op het gebied van kosten 
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4 Doelstellingen 

Door doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) te maken 

kan er op gestuurd worden. Het is dan ook mogelijk jaar na jaar vast te stellen hoe één en ander is 

verlopen en voor het nieuwe jaar wellicht de plannen aan te passen. 

4.1 Een vereniging zijn 

De vereniging wil toegankelijk zijn voor leden van jong tot oud, maar nadrukkelijk onder het motto “Door 

leden voor leden”. De vereniging kan alleen goed draaien indien alle leden een steentje bijdragen. Niet 

iedereen hoeft voorzitter te worden, maar er zijn vele activiteiten waar leden en ouders van jeugdleden 

met een beetje inzet kunnen zorgen dat alle activiteiten naar tevredenheid verlopen. In het seizoen 2016-

2017 is er geen lid meer die de sporthal/gymzaal alleen betreedt om voor zichzelf het volleybalspelletje te 

spelen en verder niks.  

4.2 Groei 

Het bestuur wil de vereniging weer laten groeien, zowel bij de jeugd als ook bij de senioren. Over 5 jaar 

wil de vereniging meer dan 100 jeugdleden en meer dan 60 spelende senioren hebben. De jeugd kan 

vanaf 6 jaar spelen bij de vereniging. Bij de senior teams zal het bestuur zich richten op een duidelijke 

binding met de club. 

4.2.1 Jongens 

Het bestuur wil in de komende 5 jaar werken aan een stabiele jongenslijn van teams. Gerichte acties met 

bijvoorbeeld het houden van Smashbal toernooien en middelbare school recreatieve toernooien zouden 

een goede aanzet kunnen geven, 

4.3 Kadervorming 

Er is een structureel programma om een kader te vormen. Jaarlijks zullen trainers worden geschoold door 

het volgen van interne opleiding, een cursus en/of clinic. Scheidsrechters worden opgeleid volgens een 

vast programma. Ouders zullen worden uitgenodigd voor deelname in het kader, het volgen van 

scheidsrechters- en coachingscursus. 

4.4 Organisatie en Communicatie 

Er is een herkenbare en gestructureerde organisatie en communicatie. Er zijn duidelijke afspraken wie 

waarvoor verantwoordelijk is en wie waarover en hoe communiceert.  

 

Op volleybaltechnisch gebied is er een technisch beleidsplan dat een doorlopende lijn beschrijft voor 

mini-, jeugd- en jonge seniorleden. Een plan voor zowel breedte als prestatie als topleden en teams. 

 

Op het internet is de vereniging zichtbaar en herkenbaar. De site is te volgen via gangbare social 

media, content wordt geleverd door vele leden. 

 

De bestuurlijke organisatie gaat werken met jaarplanningen waarop gestuurd kan worden.  

Vanuit het bestuur is er op regelmatige basis contact met (ouders van jeugd)leden (voor de start, in 

het seizoen en na afloop voor een evaluatie), met de teams door langs te komen op trainingen, met 

de trainers en met het overig kader dat activiteiten verricht voor de club.  
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4.5 Activiteiten 

Jaarlijks zullen activiteiten plaatsvinden als het mixtoernooi, het basisschool volleybal toernooi, 

jeugdkamp, beachtoernooi, een  recreantentoernooi, een ouder-kind toernooi, de Knol’s koek 

verkoopactie. 

 

Om dit allemaal te bereiken moet er naast het beleidsplan, waarin de globale activiteiten over de tijd zijn 

uitgespreid een jaarplanning komen waarin in meer detail de noodzakelijk acties staan uitgewerkt. 
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5 Detail uitwerking doelen 

5.1 Een vereniging zijn 

5.1.1 Plezier 

Bij Ritola staat het plezier voorop. Plezier is mogelijk als leden op hun niveau het volleybalspel kunnen 

beoefenen. Leden moeten van recreatief tot prestatiegericht bezig kunnen zijn. Leden die kunnen en 

willen worden zo mogelijk in staat gesteld om training te krijgen op niveau.  

5.1.2 Veiligheid 

Plezier in het spel kan alleen als het spel in een veilige omgeving kan worden beoefend. Eerst zal het 

kader van de vereniging elke 2 jaar een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen en minimaal 1x 

per jaar zal door tenminste 2 leden van het bestuur gesproken worden met het trainerskader waarin 

ook dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde komt. In een volgende fase zal van iedere vrijwilliger die 

(mogelijk) iets met jeugdleden van doen heeft of krijgt een VOG moeten overleggen.  

 

Verder heeft de vereniging een VCP (Vertrouwens Contact Persoon) waarbij leden met vragen, 

klachten en meldingen terecht kunnen zodat slachtoffers daadwerkelijk geholpen worden en het 

misbruik aangepakt. Direct na seksueel misbruik, komen ook machtsmisbruik, pesten en discriminatie 

in aanmerking om via een VCP werk van te maken. 

 

Daarnaast heeft het bestuur een sportiviteitscode waarin voor alle betrokkenen richtlijnen staan over 

hoe we met het spel, de omgeving en met elkaar om willen gaan. Iedere betrokkene is hiervan op de 

hoogte en is aanspreekbaar op afwijking van de richtlijnen. 

5.1.3 Door leden voor leden 

Door leden voor leden is het motto. De vereniging wil dit realiseren door leden hier op aan te 

spreken. Leden die er consequent voor kiezen om niets voor de vereniging te willen doen na 

herhaaldelijk aanspreken zullen worden verzocht om de vereniging te verlaten.  

In het eerste jaar zullen mensen worden opgeroepen en aangesproken om zich in te zetten voor de 

vereniging. Voorafgaand aan het 2e jaar zullen leden er voor het laatst op worden aangesproken zich 

actief in te gaan zetten voor de vereniging en anders de vereniging het lidmaatschap zal beeindigen. 

5.1.4 Zichtbaar bestuur 

Leden van het bestuur zijn toegankelijk voor (ouders van jeugd) leden. Zij zijn regelmatig (minimaal 1x 

per 2 thuiswedstrijden) op thuiswedstrijddagen aanwezig en het bestuur plant tenminste 1x per jaar 

een bijeenkomst waarop (ouders/verzorgers van jeugd) leden geinformeerd worden over zaken 

aangaande de vereniging en vragen kunnen worden gesteld. 

5.2 Omvang en samenstelling van de vereniging 

Een vereniging heeft bestaansrecht bij leden.  

5.2.1 Jeugd mini 

Er is veel concurrentie van de vele sporten die er tegenwoordig zijn. Het bestuur is er van overtuigd 

dat jeugdaanwas vooral kan worden gerealiseerd door op de basisscholenten al vanaf de groepen 2, 3 
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kinderen bekend te maken met het “Cool Moves Volleybal” (ook wel aangeduid als “School Moves 

Volleybal”). Door een gymlesprogramma samen te stellen waarin kinderen in maximaal 6 weken de 

basisprincipes van het voor hun van toepassing zijnde niveau aangeleerd krijgen afgerond met het 

Ritola Basisschool volleybal toernooi, zullen veel kinderen geïnteresseerd raken en zich verder willen 

bekwamen in het spel. 

 

Door het beschikbaar stellen van lengtenetten in de gymzalen Goudenregenlaan en Ludinge kunnen 

24 kinderen tegelijk een volwaardige wedstrijd spelen. Om kinderen actief te laten sporten tijdens een 

gymles zijn tenminste 1 bal per 2 kinderen nodig. Daarnaast zijn dan ook de gymzalen Ludinge en 

Goudenregenlaan geschikt om te trainen met mini’s. Door aanbod van minitrainingen in de eigen wijk 

is een vergrote aantrekkingskracht te realiseren. Er is wel altijd concurrentie van andere verenigingen 

op de populaire speelmomenten. 

 

Vanaf seizoen 2013-2014 zal Ritola jaarlijks clinics organiseren waarin de vak gymleerkrachten en 

geïnteresseerde gewone leerkrachten instructies kunnen krijgen over de verschillende niveaus en de 

oefeningen die men kan gebruiken om kinderen het spel aan te leren.  

 

Als scholen mee willen doen met het programma is rond 2017 reëel om de kampioen van het Ritola 

basisschool volleybal toernooi in de verschillende categorieën door te verwijzen naar de provinciale 

en landelijk georganiseerde kampioenschappen. De jongere niveaus kunnen al eerder worden 

ingeschreven voor de provinciale toernooien, maar groep acht moet dan al op niveau 6 spelen. 

 

Minileden in de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) moeten de mogelijkheid hebben om 2x per week te 

trainen. In die leeftijdscategorie leren ze snel en leg je de basis qua techniek voor de volgende jaren 

richting het c niveau. 

5.2.2 Jeugd voortgezet onderwijs 

Jeugdleden op deze leeftijd werven is zeer moeizaam en als ze al worden geworven zonder daarvoor 

volleybal te hebben gespeeld vaak moeilijker inpasbaar in bestaande teams. Doorgroei vanuit de mini 

jeugd is het meest wenselijk. De vereniging staat wel open voor aanmeldingen, maar potentiële leden 

moeten wel inpasbaar zijn. 

 

Het technisch beleidsplan beschrijft hoe de sportieve ontwikkeling van jeugdleden wordt 

vormgegeven. Van breedte via prestatie naar top teams. Met een groeiend aantal jeugdleden is het 

mogelijk om eenieder op zijn of haar niveau met plezier te laten spelen. 

 

Deze jeugdleden krijgen de kans om 2x per week te trainen. Talenten kunnen nog een derde keer  

trainen door met een hoger team mee te trainen.  

5.2.3 Senioren 

Doorgroei vanuit de eigen jeugd is een lange weg met daarbij het risico dat veel jongeren op enig 

moment ‘uitvliegen’, vanwege studie of werk elders. Alleen door een brede jeugdaanwezigheid is er 

een redelijke kans dat een aantal daarvan uiteindelijk ook op senior niveau bij de vereniging blijft 

volleyballen.  
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Door het organiseren van een jaarlijks ‘recreanten’ toernooi en geïnteresseerde recreanten een 

platform te bieden om het volleybal te spelen op een vrije manier (wel contributie, geen competitie 

verplichtingen) raken mensen weer betrokken bij het volleyballen. Dit zijn ook potentiële kaderleden 

voor de toekomst. 

 

De senior teams zullen zichzelf moeten bedruipen ten aanzien van de bezetting van het team en 

eventuele additionele kosten die het spelen op hoog niveau met zich meebrengt. Het bestuur kan wel 

faciliteren, maar niet financieren.  

5.3 Kadervorming 

5.3.1 Trainers 

In 2014 – 2015 wordt gestart met het organiseren van een intern en voor geïnteresseerden een VT2 

opleidingstraject (http://volleybaltrainerscursus.simpsite.nl/VT2-cursus) om eigen trainers op te leiden. 

In 2014 – 2015 wordt gezocht naar mensen die een interne mini opleiding of de CMV training CVT2 

(http://volleybaltrainerscursus.simpsite.nl/CVT2-cursus) willen volgen om de komende jaren de 

toestroom aan jeugd op te kunnen leiden.  

5.3.2 Tellers 

Vanaf de C-jeugd wordt de jeugd ingezet om bij andermans wedstrijden mee te doen door het 

bedienen van het scorebord. Een ouder jeugd- of seniorlid is er bij aanwezig om het 

wedstrijdformulier in te vullen en het C-jeugdlid daarin wegwijs te maken.  

5.3.3 Scheidsrechters 

Vanaf de B-jeugd wordt de jeugd opgeleid tot jeugdscheidrechter. Met een intern programma en 

begeleid fluiten van wedstrijden worden ze naar de PVB (Proeve Van Bekwaamheid) geleid.  

 

Voor diegenen die wedstrijden op hogere niveaus willen leren fluiten wordt een traject aangeboden 

om deze opleiding te volgen. 

5.3.4 Coaches 

Vanaf 2015 is er minimaal 2x per jaar een bijeenkomst waarin coaches elkaar kunnen ontmoeten en 

waarbij ervaringen en vragen kunnen worden uitgewisseld. 

5.4 Organisatie en communicatie 

Een succesvolle levensvatbare vereniging bestaat bij een brede en grote jeugdafdeling. Kwantiteit bij 

de jeugd zorgt voor kwaliteit. Bij de mini’s is de werving het eenvoudigst en wordt de basis gelegd. 

Eenmaal doorgestroomd naar de jeugd is het zaak te zorgen dat het plezier behouden blijft. Er is een 

aparte jeugd coordinator in het bestuur. 

 

Er ligt een technisch beleidsplan waarin een doorlopende lijn beschreven staat vanaf mini-, via jeugd 

naar jong senior leeftijd. Het geeft handvatten voor de trainingen qua intensiteit en opbouw. In welke 

leeftijdsfase welke competenties op de verschillende niveaus worden beoefend.   

 

http://volleybaltrainerscursus.simpsite.nl/VT2-cursus
http://volleybaltrainerscursus.simpsite.nl/CVT2-cursus
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Een ander belangrijk punt is het behoud en verbeteren van bestaande en het creëren van nieuwe 

activteiten. Met activiteiten zorg je dat leden met elkaar en met de vereniging meer binding krijgen.  

 

Communicatie met gemeente omtrent accommodaties en facilitaire voorzieningen en met de Nevobo 

worden onder aansturing van de secretaris van het bestuur belegd. Voor de contacten en 

communicatie met de senioren teams (competitie en recreanten) wordt de taak belegd bij de 

coordinator senioren. De penningmeester stuurt de ledenadministratie en de sponsorcommissie aan.  

 

Alle  activiteiten (inclusief voorbereidende stappen) zullen op een jaarplanning komen en jaarlijks 

worden bijgewerkt. Hiermee is voor de vereniging en het bestuur inzichtelijk wat, wanneer (ongeveer) 

moet gebeuren en kan er betere sturing plaatsvinden. 

5.5 Activiteiten 

Het bestuur vind dat activiteiten die worden georganiseerd vanuit de vereniging en waarbij een 

beroep wordt gedaan op leden van de vereniging een duidelijke (potentiële) bijdrage moeten leveren 

aan de vereniging.  

 

Bestaande activiteiten die aan deze visie voldoen: 

 Jeugdkamp 

 Deelname open club toernooi 

 MJT Dovo 

 Knol’s koek verkoopaktie 

 Mixtoernooi 

 Basisschool volleybaltoernooi 

 Ouder – kind toernooi 

 Recreantentoernooi / straatvolleybal toernooi 

 

Activiteiten die een grotere bijdrage voor Ritola kunnen betekenen: 

 Septembertoernooi 

 Beach toernooi voor de regio 

5.6 Sponsoring 

De afgelopen jaren is gebleken dat het niet lukt om structurele sponsoring te verkrijgen vanuit een 

commissie. De sponsoring die is verworven is hetzij door individuele leden, hetzij door betrokken 

actieve mensen aangedragen en verzilverd. Daarmee is sponsoring een zeer onzekere factor voor de 

vereniging en stapt de vereniging af van het opnemen van een begrotingspost sponsoring. 

Consequentie is dat de contributie op termijn waarschijnlijk verhoogd zal moeten worden om het 

ontstane gat op te vullen.  
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6 Organisatie vereniging 

 

6.1 Taken/rollen 

Deze paragraaf beschrijft de organisatie en rollen binnen de vereniging. 

Scheidsrechterscie
 

Ritola Volleybal
Dagelijks Bestuur

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Coordinator Senioren, Coordinator Jeugd

Wedstrijdcie
 

Gemeente / Nevobo
 

Materialen / 
Accommodatie

 

Secretaris
 

Penningmeester
 

Coordinator 
Senioren

 

Coordinator Jeugd
 

Voorzitter
 

Jeugdcommissie
 

Externe 
scheidsrechters

 

Trainers
 

Heren
Contact persoon

 

Dames cp
 Contact persoon

Recreanten 
Contact persoon 

Toernooicie
 

Sponsorcie
 

Webiste
 

Knol’s koek
 

Activiteiten
 

Mini coordinator
 

Basisschooltoernooi
 

Stratenvolleybal
 

Mixtoernooi
 

Septembertoernooi
 

Beach toernooi
 

Uitslagen Nevobo
 

Coaches
 

Ledenadministratie
 

Scheidsrechters-
opleiding

 

Scheidsrechter
Begeleider/
Beoordelaar

Takenschema
 

Zaalwacht
 

Jeugdkamp
 

 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: 

- Voorzitter 

- Secretaris 

- Penningmeester 

- Coordinator senioren 

- Coordinator jeugd 

 

Ieder lid van het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van andere taken/rollen.  

De Senior en Jeugd coordinator hebben gezamenlijk contacten met trainers en coaches. 

6.2 Taken/rollen/namen 

De rollen en taken zijn verder uitgewerkt in “Ritola Volleybal Vereniging Takenpakket” [TP]. 
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Analyse van de vereniging 

In onderstaand overzicht vindt u een opsomming van de belangrijkste sterke en zwakke punten van de 

vereniging. Op basis van deze sterkte / zwakte analyse zijn de beleidsplannen gebaseerd. 

 

Sterke kanten: 
- Goede sfeer; 
- Goede begeleiding van de (talentvolle) jeugd; 
- Heren senioren teams op hoge niveaus; 
- Thuiswedstrijden op vrijdagavond; 
- Thuiswedstrijden op zaterdag voor de jeugd; 
- Actieve toernooi commissie. 
- Actieve jeugdcommissie 

Zwakke kanten: 
- Accommodatie (trainingsmogelijkheden in de Zwet zijn beperkt); 
- Kantine beheer in de Zwet; 
- Organisatie is organisch, te weinig structuur 
- Communicatie naar de leden; 
- Communicatie tussen commissies en/of bestuur; 
- Ontbreken opleidingsplan voor trainers/scheidsrechters en kader; 
- Minder aandacht voor minder talentvolle spelers;  
- Te veel leden met een “dubbele pet” op; 
- Ontbreken van jeugdcoördinator; 
- Communicatie met de gemeente. 

Kansen: 
- Het bieden van mogelijkheden voor nieuwe leden om op elk niveau te spelen (senioren en 

meisjes); 
- Verlagen startleeftijd voor jonge jeugd (6-jarigen); 
- Cluster van gymlessen organiseren op basisscholen afsluiten met toernooi; 
- Volleybal is een sport die zowel door dames en heren en jongens en meisjes gedaan kan worden; 
- Volleybal bieden voor ouderen (55+). 
- Betrokkenheid van de leden vergroten door de verenigingsstructuur (o.a. financiën, taken en 

verantwoordelijkheden) transparanter te maken; 
- Via een opleidingsplan toekomstig kader ontwikkelen (trainers, scheidsrechters, commissieleden); 
- Meer volleybal bieden voor recreanten 
- Samenwerken met volleybalverenigingen in de regio?; 
- Samenwerken met sportverenigingen binnen de gemeente Tynaarlo; 

Bedreigingen: 
- Veel seniorleden van buiten Zuidlaren, weinig binding met de club, groot risico op verloop 
- Door verschillende trainingsaccommodaties is de samenhang tussen de leden (teams) minder en 

is er minder sfeer; 
- Te weinig jongens in de leeftijdscategorie van 6 – 18 jaar; 
- Huidige accommodaties voor trainingen en wedstrijden voldoet niet aan de kwalitatieve en 

kwantitatieve eisen van de vereniging; 
- De invulling van kaderfuncties en het hieraan gekoppelde niveau is moeilijk te realiseren; 
- Schaarste aan goed opgeleide trainers; 
- Concurrentie van andere sporten; 
- Oudere jeugd gaat volleyballen in de stad Groningen. 

 


