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NIEUWSBRIEF 
 

Seizoen 2021 / 2022 

Nummer 8 
 

 

Vacatures 
 

Hieronder het totaaloverzicht van de bestaande vacatures. De vacature voor 

voorzitter is herschreven en staat extern uit in o.a. de Berkelbode en de Gids 

evenals bij de vrijwilligerscentrale, want ook vrijwilligers buiten onze vereniging 

kunnen zich hiervoor beschikbaar stellen. 

 

Voor de volgende functies zoeken we binnen de vereniging vrijwilligers:  

 Voorzitter (LET OP: vernieuwde vacature) 

 VSK (verenigings-/scheidsrechterszaken) 

 Scheidsrechters 

 Competitiezaken 

Aan het eind van deze nieuwsbrief zijn de 

functieomschrijvingen van de voorzitter, VSK en 

competitiezaken terug te vinden. 

 

Wil je meer informatie over één over meerdere 

vacatures?  

Neem dan contact op via info@vvforza.nl. 

 

Het bestuur 

 

 

 
 Leesbare vacaturetekst, elders in deze nieuwsbrief  

  

  
  

file:///C:/Users/Marja/OneDrive/Volleybal/2021-2022/info@vvforza.nl
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Webshop via vvforza.nl 
 

Stond je afgelopen seizoen soms te bibberen aan de 

kant? Dat kan volgend seizoen verleden tijd zijn! 

Via de Intersport webshop bestel je eenvoudig een 

trainingsvest mét vv Forza logo. Ook bestel je daar 

eenvoudig je nieuwe sportshirt, broekje, sokken of 

sporttas. Maak je klaar voor het nieuwe seizoen!  

 

Je kunt de kleding via de website van v.v. Forza 

bestellen. 

 

Ga naar onze website vvforza.nl en zie helemaal rechts in de menubalk het kopje 

'webshop', hier vind je o.a. volleybalschoenen, kniebeschermers, clubkleding met 

korting. Om het jullie extra makkelijk te maken, klik op onderstaande link om eens 

een kijkje te nemen: 

https://www.intersportbols.nl/clubkleding/vv-forza/clubkleding/ 

 

 

 
 

  

http://www.vvforza.nl/
https://www.intersportbols.nl/clubkleding/vv-forza/clubkleding/
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De PETman 

 
Zoals waarschijnlijk bekend is er op 1 juli 2021 statiegeld op kleine flesjes 

ingevoerd. Daarnaast wordt er op 1 januari 2023 ook statiegeld op blikjes geheven. 

De gemeenteraad van Lochem heeft onder andere vv Forza de mogelijkheid geboden 

een PETman in de hal van Hoeflo en de Braninkhal te plaatsen. Hiermee faciliteert de 

gemeente onze vereniging bij de inzameling van lege flesjes en op termijn ook lege 

blikjes. vv Forza krijgt hiermee de mogelijkheid om statiegeld ten gunste van de 

verenigingskas te laten komen. 

 

De PETman is dus aangeboden door de gemeente. De gebruikers van Hoeflo en de 

Braninkhal mogen hun lege flesjes en blikjes in de PETman deponeren. De PETman 

in Hoeflo is oranje. De PETman in de Braninkhal is blauw. Zie voorbeelden 

hieronder: 

    

Het statiegeld komt in de clubkas én het voorkomt losse rommel op en rondom de 

accommodaties. Dat is een win-win situatie toch?! 
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KAMPIOENEN Seizoen 2021/2022 
 

Het afgelopen jaar hebben wij weer meer wedstrijden kunnen spelen dan het jaar 

daarvoor. Tot de Kerststop hebben wij nog ‘last’ gehad van de nodige 

Coronamaatregelen. Vanaf de tweede helft van dit seizoen hebben alle teams weer 

lekker kunnen volleyballen. Er moesten nog de nodige wedstrijden ingehaald 

worden. Hierdoor is het wedstrijdseizoen zaterdag 14 mei jl. pas geëindigd. 

 

Dit jaar heeft v.v. Forza zich met 3 

kampioenteams weer mooi op de kaart weten te 

zetten. Bij de CMV is niveau 4 in de eerste helft 

kampioen geworden. Dit is een knappe prestatie, 

zeker omdat er 2 nieuwe meisjes aan dit team 

toegevoegd zijn. Dank aan de trainster, Laura 

Rekers en aan de ouders voor het om beurten 

coachen! Maar zeker ook dank aan Plus Beuzel 

voor het al jarenlang sponsoren van de mini’s bij 

de volleybal! 

 

Daarnaast mogen de allerkleinste dan wel geen 

kampioen geworden zijn. Niveau 2 heeft zich in 

de eerste helft van een dermate goede kant laten zien, dat zij door stormden naar 

Niveau 3 in hetzelfde seizoen. Wat een mooie prestatie van deze mini’s! 

 

Ook bij de jeugdteams hebben een tweetal 

teams het tot kampioenen weten te brengen. De 

MB1 voerden een strijd met A.B.S. Bathmen tot 

aan de laatste wedstrijd. In een zinderende 

wedstrijd in Bathmen was Forza echt een maatje 

te groot voor onze buurclub! De MB1 zijn echte 

kampioenen! Zij zijn door hun sponsors, 

installatiebedrijf Elkink en Keurslager Van 

de Pol écht in het zonnetje gezet. Geweldig 

zulke sponsoren! Dank ook aan Almat Laren. 

Ook de ouders en Nevobo hebben de meiden 

geëerd met een roos en een medaille. Dank aan de trainers Marcel de Haan, Marja 

Keppels en Jan Geerdink. En een dikke duim voor de coaches Dianne Jimmink & 

 
N4.1 v.l.n.r.: Gerard van Laar, Flore, Eva, Laura Rekers, Jasmijn & 
Suus (helaas mist Jinte op de foto) 
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Willard Notten. Deze meiden kijken uit naar 

het volgende seizoen!Op zaterdag 14 mei jl. 

speelden ook de MA1 hun laatste wedstrijd. 

Zij waren al kampioen na de wedstrijd bij 

Dros-Alterno op 23 april in Apeldoorn. Dit 

hebben wij even stil gehouden, zodat de 

jongere spelers het idee hadden dat het 

jeugduitje naar de wedstrijd van de MA1 op 14 

mei ook echt om het kampioenschap ging.  

En nondeju wat hebben de meiden het 

spannend gemaakt. Deze laatste wedstrijd in 

Harfsen tegen S.V. Dynamo was zo spannend! 

Dynamo was erop gebrand te winnen van de kampioenen. Dat zou Dynamo toch 

bijna gelukt zijn. Echter, in de 5e set wist Forza met 15-6 overtuigend te winnen. 

Hiermee kon de MA1 officieel gehuldigd worden. En wat is er nou leuker (en 

spannender) dan de allerjongste jeugd, de alleroudste jeugd te laten huldigen?! 

Grote dank voor Marlon ten Broeke als trainer & coach van dit leuke team. Wij 

wensen Marlon een fijn zwangerschapsverlof. Wij horen graag als de kleine spruit 

geboren is en heel graag tot volgend seizoen! De meiden danken eveneens de 

sponsoren van dit team J. van Elp ontstoppingsbedrijf, Jimmink 

Metselwerken, installatiebedrijf Elkink & Almat Laren. 
 

Helaas gaan er een aantal meiden bij de MA1 stoppen met volleybal, omdat het 

combineren van sport met school/stage lastig wordt. Wij zullen deze speelster zeker 

gaan missen. Hopelijk zien wij deze meiden na de opleiding weer terug. Bedankt 

meiden voor een mooi seizoen! 
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Pinkstertoernooi, zowel in Laren als Harfsen 
 

  
 

 

  

  
  



  

 

  

pagina 7 seizoen 2021-2022 – nummer 8 

WK Volleybal 
 

Vanaf 3 mei jl. mag iedereen tickets bestellen voor het WK Volleybal van 23 

september tot en met 15 oktober 2022. De wedstrijden worden gespeeld in 

Nederland en Polen. vv Forza heeft zich aangemeld voor de WK clubactie. Dit 

betekent dat iedereen die tickets bestelt via de onderstaande link v.v. Forza helpt 

aan extra geld. Een soort paaseitjesactie, maar dan anders 😉 

 

Belangrijk om te weten: IEDEREEN kan tickets bestellen met gebruik van onze 

clubcode. Trommel dus vrienden, familie, buren en anderen op voor een dagje 

topvolleybal en vraag hen om de bestellink te gebruiken én ook te delen met 

mensen! 

 

Via de clubcode van v.v. Forza wordt er geregistreerd hoeveel tickets via die link 

besteld worden. Iedere aankoop wordt in het systeem van Ticketmaster gekoppeld 

aan v.v. Forza. Aan het einde van de actie, op 1 augustus, maakt Nevobo de balans 

op. Op basis van het aantal gekochte tickets via onderstaande UTM-code ontvangt v 

Forza een x bedrag. 

 

Unieke bestellink voor v.v. Forza, dit is de UTM-code: 

https://tickets.wkvolleybal.nl/showEventCriteria.html?changeLanguageTo=nl&promo

ter=XEFY 

 

Waarschijnlijk overbodig, maar voor de zekerheid: zorg dat je altijd de complete 

UTM-code gebruikt. Als je een gedeelte uit de code haalt, kan Nevobo de aankopen 

via de link namelijk niet registeren. 

 

Laten we met z’n allen voor het nieuwe seizoen wat extra geld voor de club ophalen. 

Dat kunnen we na de afgelopen 2 jaar goed gebruiken. Én niet te vergeten, zo’n 

gezellige dag uit naar een topwedstrijd van het WK Volleybal dat nog nooit in 

Nederland gehouden is, wil iedereen toch! 

 

 

https://tickets.wkvolleybal.nl/showEventCriteria.html?changeLanguageTo=nl&promoter=XEFY
https://tickets.wkvolleybal.nl/showEventCriteria.html?changeLanguageTo=nl&promoter=XEFY


  

 

  

pagina 8 seizoen 2021-2022 – nummer 8 

 

  



  

 

  

pagina 9 seizoen 2021-2022 – nummer 8 

v.v. Forza Harfsen-Laren bestaat alweer 5 jaar 
 

13 mei 2017, de start van een nieuwe 

volleybalvereniging. Een samenwerking tussen 

volleyballers uit Harfsen & Laren. De naam 

middels een referendum gekozen, v.v. Forza 

Harfsen-Laren. Inmiddels al 5 jaar een succes. 

Dit gaan wij vieren op zaterdag 2 juli 2022 

tijdens een besloten feest. Hebben jullie een 

uitnodiging ontvangen? Schrijf je dan gauw in 

via de QR-code. Wij zien jullie graag op 2 juli 

a.s. (of zoveel eerder tijdens het Pinksterballen) 
 Het bestuur van v.v. Forza tijdens de oprichting 
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Vrijwilligers voor Normaal 
 

Wij zijn de Event Farm. Een bedrijf uit Laren Gld, welke is gespecialiseerd in het 

verzorgen van vergunningen en veiligheid bij outdoor evenementen.  

 

In opdracht van Mojo concerts verzorgen wij de vergunningsaanvraag en het 

verkeersplan voor het concert van Normaal op 26 mei, locatie: Tractorpuling Terrein 

Lochem. Voor dit evenement zijn wij op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage 

willen leveren aan het goed verlopen van het concert. 

 

Wanneer jij als vrijwilliger aan de slag gaat bij het concert van Normaal verdien je 

ook nog eens een leuke bijdrage voor jouw vereniging/stichting. Uiteraard kan je op 

het terrein mee-eten en wordt er goed voor je gezorgd. Er is voorafgaande aan het 

concert nog een introductieavond over de werkzaamheden. Voor het evenement 

wordt van je gevraagd dat je een verkeersexamen hebt afgerond.  

 

Mocht je interesse hebben, neem dan contact met mij op. Dan krijg je alle 

informatie. 

 

Eva Lammertink, 06 29 33 04 36 

 
Noteer in de agenda 
 

26 mei 2022 Vrijwilligers voor Normaal (meer info in vorige nieuwsbrief) 

5 juni 2022 Pinkstervolleybal 

2 juli 2022 Lustrumfeest 

23 sept.- 15 okt.2022 WK Volleybal 

 

 
Wil je iets geplaatst hebben in de Nieuwsbrief of Website? Leuk! 

 

De nieuwsbrief verschijnt maandelijks, de website wordt continu bijgewerkt. Je kunt 

je inzending mailen naar nieuwsbrief@vvforza.nl. 

 

Wil je de Nieuwsbrief ook ontvangen? Of op een ander (extra) mailadres?  

Dat kan! Stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@vvforza.nl. 

  

  
  

  
  

mailto:nieuwsbrief@vvforza.nl
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Beleidsplan 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november jl. is het beleidsplan 

gepresenteerd. We vinden het belangrijk dat de leden weten waarvoor vv Forza 

staat en waar we naar toe willen. Daarom lichten we elke nieuwsbrief een hoofdstuk 

uit. In deze nieuwsbrief vind je het hoofdstukken over de Competitiespelers en 

Jeugd. Maar deze keer beginnen we met de nieuwe vacaturetekst van de 

functieomschrijvingen van de voorzitter, VSK-coördinator en wedstrijdzaken. 
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Functieomschrijving: Voorzitter (bestuurslid) 
 

Er moet toch iemand te porren zijn voor het voorzitterschap bij v.v. Forza? Ben je 

iemand, ken je iemand die geschikt is voor deze functie, spreek hem/haar aan. Een 

vereniging kan niet zonder voorzitter. Je voornaamste taken zijn overzicht houden 

en bemiddelen. En de vergaderingen leiden. Alle andere taken worden door de 

overige bestuursleden gedaan. 
 

Naam functie Voorzitter 

Bondige taakomschrijving Het ‘eerste’ aanspreekpunt van de vereniging zijn 

Vervuld door Vacant 

Vergaderfrequentie & periode Maandelijks 

Eigenschappen van een 

persoon 

Moet een luisterend oor kunnen bieden 

Moet makkelijk aanspreekbaar zijn en openstaan voor signalen 

en kritiek 

Moet hierbij wel het verenigingsbelang voor ogen houden 

Moet communicatief vaardig zijn 

 

Takengroep Taak Wanneer Hoe lang 

Bestuursvergadering Voorzitten Maandelijks ± 2 uur  

Algemene leden-

vergadering 

Voorzitten Oktober/november ± 2 uur 

Commissies Vinger aan de pols houden of alles 

volgens planning verloopt 

Doorlopend Variërend van 

niets tot een 

heel weekend 

Nieuwsbrief, 

Laren Magazine 

Stukje schrijven oktober, januari 

april, juli 

± 1 uur 

NeVoBo Bijwonen jaarvergadering Jaarlijks ± 3 uur 

Overig Regelmatig je gezicht laten zien in de 

Braninkhal en Hoeflo 

Doorlopend Afhankelijk 

van de 

frequentie 

Overig Contacten onderhouden Jaarlijks/doorlopen

d 

± 4 uur 

Overig Bijwonen van gemeentelijke info 

avonden 

1 à 2 x per jaar ± 4 uur 

Beleid Bijhouden beleidsplan 1 à 2 x per jaar ± 2 uur 

Kampioenschappen Controleren op kampioenschappen 

(senioren) 

December 

Mei 

¼ uur 
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Functieomschrijving: Lid commissie scheidsrechter coördinatie  
 

Voor de functie van VSK zijn wij al een paar jaar op zoek naar vervanging. Mogelijk 

kunnen we hier een duo-functie van maken, waarbij één iemand scheidsrechters 

opleidt en een ander de wedstrijdindelingen verzorgt. Lijkt deze functie je wat als de 

taken verdeeld worden, neem dan a.u.b. contact op met info@vvforza.nl of schiet 

één van de bestuursleden aan. 
 

Naam commissie/functie Commissie Scheidsrechter Coördinator 

Bondige taakomschrijving Scheidsrechters en tellers coördineren 

Huidige samenstelling Vacant 

Vergaderfrequentie & periode Geen vergaderplicht 

Eigenschappen van een persoon Contact hebben met scheidsrechters 

Gevoel hebben met spelregels 

Geen bestuursfunctie 

 

Takengroep Taak Wanneer Hoe lang 

Scheidsrechter 

Coördinator 

Scheidsrechters & Tellerslijst maken September 

Januari 

2,5 uur 

Scheidsrechter 

Coördinator 

Werven en scheidsrechters opleiden 1x per jaar 8 uur per 

persoon 

Scheidsrechter 

Coördinator 

Scheidsrechters aanmelden bij NeVoBo Augustus ½ uur 

Scheidsrechter 

Coördinator 

Promotieklasse scheidsrechters regelen juni ½ uur 

Scheidsrechter 

Coördinator 

Eerste klasse scheidsrechters regelen juni ½ uur 

 

 

  

file:///C:/Users/Marja/OneDrive/Volleybal/2021-2022/info@vvforza.nl


  

 

  

pagina 14 seizoen 2021-2022 – nummer 8 

Functieomschrijving: Lid competitiezaken 
 

Naam functie Competitiezaken 

Bondige taakomschrijving Contactpersoon NeVoBo m.b.t. wedstrijdzaken  

Huidige samenstelling Lisanne Jansen Holleboom 

Vergaderfrequentie & periode  

Eigenschappen van een 

persoon 

Uitdaging vinden om wedstrijden te verzetten 

Grenzen duidelijk aan kunnen geven aan andere verenigingen 

Punctueel 

Pro-actief 

Flexibel zijn, snel kunnen inspelen op een ad-hoc situatie 

 

Takengroep Taak Wanneer Hoe lang 

Wedstrijdsecr Aantal teams + Wedstrijdtijden doorgeven aan NeVoBo   

Wedstrijdsecr Bij plotselinge noodzaak om een wedstrijd te verzetten, 

snel contact opnemen met alle betrokken partijen. 

En daarna ook snel en accuraat de genomen beslissing 

terugkoppelen aan alle betrokken partijen. 

Ad hoc Afhankelijk 

Wedstrijdsecr Invullen inschrijfformulieren – opgave beker, opgave 

welke teams en in welk weekend, wensen vereniging en 

de klasse indeling van de teams. 

Mei 1 uur 

Wedstrijdsecr Invullen inschrijfformulieren – definitieve opgave 

senioren en jeugd 

Juni 1 uur 

Wedstrijdsecr Bekerwedstrijden plannen i.o.m. tegenstanders en 

teamopgave 2 weken voor aanvang competitie melden 

(digitaal) 

September 1 uur 

Wedstrijdsecr Nieuwsbrief controleren en kijken of wijzigingen goed 

door zijn gekomen 

Wekelijks 5 minuten 
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Competitiespelers 
 

1. Situatie 2021-2022 

In 2018 is er een gedeelde fusie geweest met de damesteams van Avanti uit 

Lochem. Een deel van de dames is echter in 2019 weer teruggegaan naar Lochem. 

Dit was ook vooraf besproken, de gedeelde fusie was een overbruggingsperiode voor 

Avanti. 

In augustus 2021 is er een samenwerking ontstaan tussen v.v. Forza en Mintonette 

uit Holten. Beide verenigingen konden niet zelfstandig een herenteam op de been 

brengen, samen lukte dit wel. De heren trainen in Holten en spelen de wedstrijden in 

de Braninkhal in Laren. 

 

In seizoen 2021 – 2022 bestaan de dames uit 5 teams. Het felbegeerde trappetje 

van promotieklasse tot en met de 3e/4e klasse is bereikt. De teams komen namelijk 

uit in de promotieklasse, 1e, 2e en 3e klasse. 

De herenafdeling heeft zoals eerder genoemd een samengesteld team (v.v. Forza en 

Mintonette) in de 1e klasse. 

De jeugdafdeling bestaat uit MA1, MB1, MB2, MC1 en niveau 4 CMV. 

 

Het motto van de vereniging is “prestatie light”. Dat wil zeggen: er wordt waar 

mogelijk ingezet op prestatie, maar het gezelligheidsaspect zal blijven prevaleren. 

 

In de jeugdafdeling dienen zich talentvolle speelsters aan. Dat is mede een reden 

om het technisch beleid en het selectiebeleid voor de toekomst nader te 

omschrijven. 

 

Het aantal trainers van buiten de vereniging is in verhouding groot. Alle trainers van 

de damesteams zijn externe trainers. 

Dit betekent dat de vereniging in beeld is bij trainers. Dat is op zich mooi, alleen het 

heeft ook een nadelige kant, namelijk dat het nogal een grote post is op de 

begroting. 

 

2. Gewenste situatie 

Er wordt gewerkt aan een constant prestatieniveau bij de damesteams en het 

handhaven van een herenafdeling. Bij de jeugdafdeling blijft het wenselijk dat er 

voldoende speelsters/spelers zijn, zodat iedereen op haar of zijn niveau kan 

volleyballen. Daarbij is het zeer wenselijk dat er weer jongens bij de vereniging 

komen. 

De hogere teams worden aangemerkt als prestatiegericht. Het selectiebeleid geldt 

met name voor de prestatiegerichte teams. Spelers worden geselecteerd op basis 

van hun volleybal technische kwaliteiten.  

De lagere teams is een mix tussen prestatie en het sociale aspect: prestatie light. 
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Er wordt dus gestreefd naar een evenwichtige opbouw in de damesteams. Dit is 

belangrijk omdat bij een selectiebeleid ook afvallers horen. En als het niveauverschil 

tussen de verschillende teams te groot wordt, is de kans ook groot dat een afvaller 

bij de selectie ook als lid gaat afhaken. Daarom wordt bij de rest van de teams 

prestatie light gehanteerd. 

 

De gewenste situatie, die we jarenlang voor ogen hadden is anno 2021 bereikt. 

Het is nu belangrijk dat we deze klasse indeling zolang mogelijk in stand houden. 

Zodat iedereen op haar of zijn niveau kan blijven volleyballen. 

 

3. Doelstelling 

Het motto voor het technisch beleid van v.v. Forza is “prestatie light”, zodat over 5 

jaar de damesteams nog steeds in de regionale competitie vertegenwoordigd zijn 

(van promotieklasse t/m 4e klasse). Mocht het lukken om alle talentvolle jeugd “aan 

boord” te houden dan kan misschien een uitstap gemaakt worden naar de landelijke 

competitie (de 3e divisie). Alleen met eigen leden en niet speelsters bewust 

aantrekken van buitenaf. 

Doelstelling voor de heren is en blijft het behouden van minimaal één team in de 

competitie. 

Doelstelling voor de jeugd is, voldoende teams om te kunnen selecteren. Dan blijft 

het leuk voor iedereen. 

Eén specifieke doelstelling is, het opstarten van één of meerdere jongensteams. 

 

4. Actiepunten 

 Het aanmerken van teams in de hele vereniging als prestatieteam of 

gezelligheidsteam. 

 De mogelijkheden voor samenwerking met buurtverenigingen blijven 

onderzoeken. 

 Het werven van (jeugd)leden in de allerbreedste zin van het woord. 

 De lijn van de laatste jaren voortzetten, dat wil zeggen dat er wordt ingezet op 

prestatie, maar daarbij het gezelligheidsaspect van een dorpsvereniging niet 

uit het oog wordt verloren. De vereniging moet voor iedereen toegankelijk 

blijven. Overigens zijn gezelligheid en prestatie niet twee elkaar uitsluitende 

begrippen. Sterker, de verwachting is dat dat de betrokkenheid van spelers bij 

een vereniging juist wordt vergroot door aandacht te geven aan prestatie.  

 

5. Uitwerking: Jeugdafdeling 

Het is wel duidelijk dat om deze laatste doelstelling te halen eisen aan de 

jeugdafdeling moeten worden gesteld. Ten eerste moet deze minimaal van het 

huidige niveau qua omvang blijven, maar het liefst vergroten waardoor je van iedere 

leeftijdsgroep minimaal twee teams hebt. 

Nieuwbouw in Laren en Harfsen staat niet direct garant voor groei van het aantal 

leden, daarom zal echt actief beleid gevoerd moeten worden. Er kan bijvoorbeeld 

(weer) ingezet worden op de samenwerking met de scholen door onder andere het 
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scholenproject. Tijdens dit project komen kinderen spelenderwijs in aanraking met 

volleybal. (N.B. door de pandemie in 2020/2021 is dit project niet opgestart. Dit is 

duidelijk terug te zien in de dip in de aanwas van nieuwe leden). 

 

We zullen moeten kijken hoe we de jongens naar de vereniging kunnen krijgen. 

 Hoe doen ze dat bij andere verenigingen? 

 Er zijn speciale trainingsvormen voor jongens, smashbal. Dit is al eens 

geprobeerd, maar wellicht moeten we dat nog een keer uitproberen. 

 

Naast voldoende omvang zal er ook aandacht voor prestatie en selectie moeten 

blijven. De talentvolle jeugd zal getraind worden door goede en/of gekwalificeerde 

trainers. In het meest ideale geval is er een overlap tussen de groep jeugdtrainers 

en de groep seniorentrainers. Ook voor de seniorenteams zal een degelijke 

trainersstaf noodzakelijk zijn om het hoge niveau te waarborgen.  

 

Er wordt dus ingezet op het intensief begeleiden van talentvolle jeugd. Door deze 

jeugd al mee te laten trainen en/of spelen bij de senioren wordt geleidelijk steeds 

meer van hun gevraagd. Zo worden ze stapje voor stapje uitgedaagd, wat hun 

prestaties/groei ten goede komt. 

Duidelijke communicatie is belangrijk, zodat het verwachtingspatroon van de trainer, 

de coach en de speelsters hetzelfde zijn. Dit om eventuele teleurstellingen te 

voorkomen. 

Seizoen 2021-2022 hebben we voor het eerst een opleidingsteam bij de senioren, 

een compleet jeugdteam dat ingeschreven is in de 2e klasse.  

 

Als belangrijkste motto voor v.v. Forza moet blijven gelden dat sport leuk is, hoe 

goed je ook bent. Het is daarom van het grootste belang om ook de groep niet 

geselecteerden een voldoende uitdagend programma te bieden. Zij zijn immers ook 

volwaardig lid van de vereniging en hebben net zo goed recht op een trainer en 

coach. 
 

6. Uitwerking: Damesteams 

Om met de damesteams op alle regionale niveaus actief te kunnen zijn, moet een 

bepaalde omvang blijven bestaan. Er moet aanwas van onderen (vanuit de jeugd) 

plaats vinden. Door de jeugd al mee te laten trainen bij de senioren, kunnen ze 

alvast ervaring opdoen. De overstap naar de senioren wordt hierdoor ook 

makkelijker. 

Ook voor de damesteams geldt dat selectie moet plaats vinden op volleybal 

technische motieven. Waar kan, wordt door de selectieteams twee maal per week 

getraind. 

 

7. Uitwerking: Herenafdeling 

Voor de herenafdeling zijn de doelstellingen ambitieus, alleen dan op een geheel 

ander vlak. 



  

 

  

pagina 18 seizoen 2021-2022 – nummer 8 

Het wordt een hele uitdaging om een herenteam op de been te houden. Hier zullen 

we echt heel veel tijd en energie in moeten steken. Naast het flyeren, wat in de 

zomer van 2019 gedaan is, moeten we voortdurend rondkijken welke mogelijkheden 

er zijn om jongens en heren richting het volleybal te krijgen. Hoe maken we onze 

sport aantrekkelijk voor de mannen? 

 

8. Uitwerking: Trainers 

Tot slot, om de geformuleerde doelstellingen te kunnen bereiken moet ook in 

trainers geïnvesteerd worden. 

De ervaring leert dat zolang de damesteams goed gevuld is van promotieklasse tot 

en met de 3e/4e klasse en er voldoende jeugdteams zijn, trainers van buiten de 

vereniging reageren op een eventuele vacature. Echter hier hangt ook een 

prijskaartje aan die wel opgebracht moet kunnen worden door de vereniging, lees 

leden! 

Daarom moet er ook onderzocht worden of er in het huidige ledenbestand leden 

zitten die een opleiding willen volgen tot trainer. Deze opleiding zal vergoed worden 

door de vereniging. Met de voorwaarde dat de trainer in spé drie jaar trainingen 

blijft geven bij de vereniging. Ieder jaar dat hij/zij eerder vertrekt of stopt betaalt 

hij/zij een gedeelte terug. 

 

 

Jeugd 
 

1. Situatie 2021-2022 

Op dit moment heeft v.v. Forza 5 jeugdteams variërend van A-jeugd tot Coole 

Moves Volleybal. De jeugdafdeling is de laatste jaren helaas flink afgenomen. We 

doen er dan ook alles aan om zoveel mogelijk jeugd te motiveren om te komen 

volleyballen bij v.v. Forza.  

In het seizoen 2021-2022 bestaat de A-jeugd uit 1 team en speelt dit seizoen 1e 

klasse. 

In de huidige indeling is er plek voor twee B-teams, waarvan 1 team in de 1e klasse 

gaat spelen en een aantal meiden ook traint bij de regiotraining in Doetinchem. Het 

andere B team speelt dit seizoen 2e klasse. 

Na de B-jeugd hebben we dit seizoen 1 team in de leeftijd van de C-jeugd en dit 

team gaat 2e klasse spelen Ook bij dit team trainen er een aantal meiden bij de 

regiotraining in Doetinchem. 

Dit C-team wordt opgevolgd door de coole moves volleyballers (CMV-tjes). De CMV-

groep is erg gevarieerd in leeftijden dus voorlopig alleen een niveau 4 team. 

 

Aan het eind van het seizoen wordt elke keer door de technische commissie en de 

trainers gekeken naar de indeling voor het opvolgende seizoen en de doorstroming 

van jeugdleden naar de senioren. 
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2. Gewenste situatie 

De gewenste situatie bestaat ten eerste uit het behouden en aantrekken van de 

jeugdspelers. Om de vereniging draaiende te houden en een bepaald niveau te 

willen nastreven, is v.v. Forza afhankelijk van haar jeugdspelers. 

 

Het bereiken van verschillende niveaus moet worden nagestreefd door middel van 

goede teamindelingen op individueel niveau bekeken. Hierop zal het aanstellen van 

trainers met verschillende capaciteiten en niveaus moeten worden aangepast. Deze 

trainers moeten aan het eind van het seizoen om tafel met de technische commissie 

en de trainers van de seniorenafdeling. Hierdoor kan een goede doorstroming in de 

vereniging ontstaan. Het beleid bij de senioren- en jeugdafdeling zal zodoende op 

elkaar moeten worden afgestemd. 

 

Bij de jongste groep volleyballers is het van groot belang ze plezier bij te brengen in 

het spelen met elkaar en met de bal. Hier kan immers de “liefde voor het 

volleybalspelletje” gaan ontstaan. Het is belangrijk de techniek zo goed mogelijk van 

jongs af aan te leren. Dit kan de persoonlijke ontwikkeling alleen maar ten goede 

komen. 

 

Een ander zorgenkindje is het aantal mannelijke jeugdleden. In de toekomst moet 

worden geprobeerd om het aantal uit te breiden. Echter op een bepaalde leeftijd 

gaat de mening van de groep tellen en stappen veel jongens nog over op een andere 

sport, met name voetbal. 

 

Een ander punt wat telt voor de vereniging is vrijwilligers. De jeugd kan vaak hier 

nog niet actief aan deelnemen. Echter via de jeugd zijn wel veel potentiële 

vrijwilligers bereikbaar, namelijk de ouders. Het is van groot belang hen bij v.v. 

Forza te betrekken en zodoende ook hen het volleybalspel bij te brengen en hen te 

vragen om zich in te willen zetten voor de vereniging.  

 

3. Doelstelling 

Een zo groot mogelijke jeugdafdeling opzetten, waarin zowel jongens- als 

meisjesteams op verschillende niveaus spelen. Hierdoor is een goede doorstroming 

binnen de volleybalvereniging mogelijk. Immers: “Wie de jeugd heeft, heeft de 

toekomst”.  

 

4. Actiepunten 

 Behouden en uitbreiden jeugdafdeling. 

 Actief werven van mannelijke leden binnen de jeugd (en bij de senioren) 

 Plan opstellen om talentvolle jeugd extra trainingen aanbieden in de vorm en 

mee trainen met de senioren.  

 Trainers van verschillende niveaus aantrekken en eigen trainers 

professionaliseren. 

 Plan opstellen om ouders actief te betrekken bij de volleybalvereniging. 
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 Plan opstellen op de jeugd te betrekken bij de vereniging, in de vorm van 

activiteiten en andere organisatorische zaken. 

 

5. Uitwerking: Talentvolle jeugd en selectiebeleid 

De jeugdafdeling is de laatste jaren enorm afgenomen waar we dus als vereniging 

hard aan moeten werken om er nieuwe spelers bij te krijgen. Immers ‘wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst’!  

 

Regiotraining 

Binnen v.v. Forza kunnen we talentvolle jeugdspelers aanbieden om mee te trainen 

bij hoger teams om zich verder te ontplooien en ze te behouden bij v.v. Forza. 

Ook kunnen ze zelf zich aanmelden bij de regiotrainingen in de buurt. Deze 

trainingen bieden een extra training aan de talentvolle jeugd van verschillende 

volleybalverenigingen. De talentvolle jeugd wordt een extra uitdaging aangeboden 

binnen een groep leeftijdsgenoten. De regiotrainingen zijn prestatiegericht. Daarbij 

wordt getracht om middels de regiotrainingen het talent meer en sneller vooruitgang 

te laten maken. 

 

Dit kan bij Achterhoekse Volleybal Academie AVA in Doetinchem en Deventer 

Volleybal Academie in Deventer. 

 

 

 

 


