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Spelen bij onze vereniging wordt mede mogelijk gemaakt door:

INFORMATIEBOEK vvTupos Baarlo 2017-2018

Pagina 3

Datum
Oktober 2017
Auteurs
Bestuur vvTupos
Versie
Concept 1.0

Voorwoord
Dag sportvrienden,
Oktober 2017 bestaat onze vereniging dan echt 60 jaar. Een uitgelezen moment om onze
mooie vereniging in een nieuw tenue te steken. Deze nieuwe tenues zijn mede mogelijk
gemaakt door onze sponsoren. Hiernaast wij gaan ook aan ons sportieve beleid voor de
komende jaren te werken. 2017 – 2018 wordt dus het jaar van de vernieuwing.
Dat vvTupos een mooie vereniging is gaan wij vanaf dit seizoen meer laten zien. Ons
website zal regelmatig worden geüpdatet met ‘actie’ foto’s van al onze team en natuurlijk
wedstrijdverslagen. Vind jij dat jouw wedstrijdverslag ook op de site moet komen te staan,
stuur het dan gewoon via de email naar onze communicatiecommissie.
Wat doen wij nog meer, je kunt het allemaal teruglezen in dit informatieboekje.
Graag vraag ik net zoals alle jaren aandacht voor ons motto: ‘SAMEN dragen we ONZE
vereniging vvTupos’. Onze vereniging kan alleen goed draaien indien al onze leden hun
steentje bijdragen. Niet iedereen hoeft voorzitter te zijn, maar er zijn vele activiteiten
waar leden en ouders van jeugdleden met een beetje inzet kunnen zorgen dat alle
activiteiten naar tevredenheid verlopen. Voel je dus uitgenodigd wanneer je nog geen taak
bij onze vereniging vervult om te kijken in de bijlage taken en verantwoordelijkheden of er
misschien een taak voor jouw bij zit.
Tot slot, Een woord van dank gaat uit naar alle leden van de commissies, het Bestuur en
adviseurs voor hun medewerking in de afgelopen jaren. Met hun positieve feedback en
enthousiasme hebben ze bijgedragen aan een zo compleet mogelijke informatieboekje met
bijlagen.
Wordt 2017-2018 weer zo’n fantastisch jaar, wij gaan het
meemaken

Een sportieve groet
Namens het bestuur van volleybalvereniging vvTupos
Paul Rood
Voorzitter vvTupos
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Inleiding
Ben jij lid van de volleybalvereniging vvTupos of ben je geïnteresseerd om lid te worden,
dan vind je in dit informatieboekje alle ins en out van onze vereniging.
Dit boekje beschrijft de doelstellingen en actiepunten van de vereniging voor het seizoen
2017 – 2018. Hiernaast beschrijft het ook hoe de vereniging in de periode 2017 - 2022 de
grote lijnen heeft uitgezet.

Onze vereniging
Volleybal vereniging vvTupos is opgericht op 13 oktober 1957. Iets om trots op te zijn dat
wij in speelseizoen 2017 – 2018 alweer 61 jaar bestaan. De vereniging beschikt over
notarieel verleende statuten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Huidige situatie
Onze vereniging telt op dit moment ongeveer 240 leden, waarvan ruim 60 jeugdleden. Wij
starten het seizoen 2017-2018 met vier dames- en drie heren seniorenteams. Verder zijn er
4 jeugdteams (B & C) en 4 jeugdteams (CMV). Zowel de heren als dames seniorenteams
bestaan uit een mix van jonge en oudere spelers. Doorstroming vanuit de jeugd heeft ook
afgelopen seizoen plaats gevonden. Zowel bij de heren als bij de dames is het 2e team bij
de senioren bedoeld als ‘opleidingsteam’ voor het eerste team.
Wie zitten er in deze teams, wanneer wordt er getraind en wanneer spelen zij hun
thuiswedstrijden is in één overzicht uitgewerkt in de bijlage 1, Teamindeling 2017 –
2018.

Missie en Visie
Alhoewel onze vereniging van oudsher gericht is op de kern Baarlo heeft de vereniging ook
leden vanuit omliggende dorpskernen en de stad Venlo. Uiteraard, de kernwaarde van onze
volleybalvereniging is de sociale betrokkenheid zowel in en buiten Baarlo.
Onze vereniging wil het beoefenen van de volleybalsport bevorderen. vvTupos staat voor
een gezonde, betrokken en gezellige vereniging met een goede jeugdopleiding. Het is een
vereniging waarin ieder lid zich prettig voelt en de mogelijkheid heeft om zich te
ontwikkelen.
Onze visie is om de vereniging verder te ontwikkelen tot een volleybalvereniging die
prominent aanwezig is én blijft in Baarlo en daarnaast deelneemt in de regionale en
landelijke competities.

Doelstelling
Onze vereniging wil toegankelijk zijn voor leden van jong tot oud, maar nadrukkelijk onder
het motto SAMEN dragen we ONZE vereniging VV TUPOS. Wij kunnen goed draaien indien
al onze leden hun steentje bijdragen. Niet iedereen hoeft voorzitter te zijn, maar er zijn
vele activiteiten waar leden en ouders van jeugdleden met een beetje inzet kunnen zorgen
dat alle activiteiten naar tevredenheid verlopen.
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Doelstelling iedereen kan bij vvTupos volleyballen!
vvTupos is een volleybalvereniging waarvan de leden uiteraard op de eerste plaats
bij elkaar komen om te volleyballen. Waar dat de leden belangstelling en interesse
tonen in elkaar, in de prestaties van de andere teams en in het wel en wee van de
club.
vvTupos wil de gelegenheid geven tot het beoefenen van de volleybalsport voor
jeugd, senioren en recreanten. Dat kan zijn door actieve deelname maar ook door
deelname als kader (trainer, coach, scheidsrechter) of een andere vorm van
vrijwilligerswerk.
Het behoud van leden door het scheppen van een thuisgevoel voor alle leden is
minstens zo belangrijk als een toename van het ledenaantal.

Doelstelling Veilig
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.
Verder heeft de vereniging een Vertrouwens 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 VP 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.

Doelstelling Samen
Samen dragen wij onze vereniging is ons motto. Wij willen dit realiseren door onze leden
hier op aan te spreken. Ieder jaar, aan het einde van het seizoen worden onze leden
opgeroepen en aangesproken om zich in te zetten voor onze vereniging. Leden die er
consequent voor kiezen om niets voor de vereniging te willen doen na herhaaldelijk
aanspreken zullen worden verzocht om uiteindelijk de vereniging te verlaten.
De uitgebreide versie van de algemene doelstellingen en doelstellingen zowel op technisch
als sportief gebied en communicatie zijn uitgewerkt in de bijlage 2, Beleid en toekomst
2016 – 2020. De bijlage 2 is nog wel een concept stuk. In 2017 zal worden gewerkt aan de
vernieuwing van deze versie en tijdens de ALV 2018 wordt deze ter vaststelling
aangeboden.

Volleyballen bij vvTupos
Het onderwerp “Respect op en rond de volleybalvelden” is een prominent onderwerp
binnen alle verenigingen. Het publiceren en uitdragen van gedragsregels is één van de
meest elementaire zaken om zowel intern als extern het onderwerp respect en sportiviteit
te laten beklijven. Uit oogpunt van overzichtelijkheid is er onderscheid gemaakt in
huisregels en een gedragsregels.
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Onderstaande informatie is een uitsnede van de Huisregels vvTupos d.d. 07-05-2015 en de
Algemene Gedragsregels vvTupos d.d. 15-07-2015. In de bijlage 3 Huisregels en
Gedragsregels zijn deze regels verder uitgewerkt.

Huis- en gedragsregels
Algemeen
Zorg dat je op tijd, minimaal 10 minuten voor aanvang van de training, omgekleed
aanwezig bent in het kleedlokaal;
Kinderen mogen niet zonder toezicht van de trainer in de zaal zijn;
Laat sieraden en horloges thuis. Deze mogen niet gedragen worden tijdens een
training of wedstrijd. Laat ze niet in het kleedlokaal liggen;
Laat geen fietsensleutels, portemonnees of andere waardevolle spullen in het
kleedlokaal liggen;
Tijdens training en wedstrijden dient sportkleding en sportschoenen (géén zwarte
zolen) gedragen te worden;
Voor meisjes/dames is het belangrijk dat ze hun haren in een staart doen of een
stoffen haarband in doen, zodat ze geen last hebben van haren die voor de ogen
vallen;
Tijdens de ‘drinkpauze’ mag er niet in de kleedlokalen en scheidsrechterslokalen
gedronken worden. Je dient zelf voor een bidon met water (geen sportdrank) te
zorgen;
Na een training en wedstrijd hoort douchen er natuurlijk bij. Dit wordt door onze
vereniging gestimuleerd, maar we laten de keuze aan de speler/ouders over. Denk
bij het douchen aan het dragen van slippers;
We gaan met respect met elkaar om, houden rekening met elkaars grenzen, pesten
en discrimineren niet, gebruiken geen geweld, maken geen seksueel getinte of
ongepaste opmerkingen naar elkaar.

Afspraken m.b.t. de trainingen
Het team zorgt zelf voor het opbouwen en afbreken van het net alsmede het
opruimen van gebruikte materialen en afval. We houden met z’n allen de zaal en
het kleedlokaal schoon;
als je niet naar een training kan komen, is het belangrijk dat je uiterlijk 2 dagen
voor de training afmeldt bij de (hoofd)trainer met een goede reden (m.u.v. ziekte
of onverwachte omstandigheden, dan geldt zo snel mogelijk).

Afspraken m.b.t. wedstrijden
Omdat we een teamsport spelen is het belangrijk dat je bij alle wedstrijden
aanwezig bent. Als je een wedstrijd niet kan komen, is het dus belangrijk dat je
jezelf tijdig voor de wedstrijd afmeldt bij de (hoofd)coach;
Wedstrijden worden in het officiële wedstrijdtenue van vvTupos gespeeld. Dit dient
schoon en uniform te zijn.
De kleedlokalen worden na thuiswedstrijden door de laatste teams opgeruimd en
schoongemaakt d.m.v. het schoonspuiten en droog maken van de vloer.

INFORMATIEBOEK vvTupos Baarlo 2017-2018

Pagina 7

Datum
Oktober 2017
Auteurs
Bestuur vvTupos
Versie
Concept 1.0

Wedstrijden en toernooien seizoen 2017 - 2018
De thuiswedstrijden van vvTupos worden voornamelijk gespeeld op zaterdagen in sporthal
de Kazing. Huissen 3, 5991 PX Baarlo 077 477 2747. Wedstrijden in toernooi vorm van de
CMV jeugdteams worden gespeeld op zondagen.
De competitiewedstrijden starten vanaf 23 september 2017.
Het wedstrijdschema voor de competitie voor de seniorenteams, B- & C-jeugdteams en
CMV teams 4 t/m 6 is te vinden op internet via www.vvtupos.nl en
www.volleybal.nl/competitie. Zoek hier op ‘Tupos’ en kies vervolgens het betreffende
team. De speeldata van CMV teams 1 t/m 3 als ook van de CMV teams 4 t/m 6 zijn
opgenomen in de bijlage 1 Teamindeling 2017 - 2018. De competitie indeling van de
recreanten wordt door de contactpersoon van de recreanten en de aanvoerders onder de
teams verspreidt. CMV leden krijgen via de coach bericht als het competitieschema in de
1e en 2e speelhelft definitief is
Het wedstrijdprogramma wordt ruim voordat de competitie van start gaat gepubliceerd.
Houd bovengenoemde website(s) dus goed in de gaten voor eventuele wijzigingen.
Wijzingen voor de CMV teams worden ALTIJD via de coaches gecommuniceerd. Zij
ontvangen vanuit het wedstrijdsecretariaat informatie wanneer het competitieschema
definitief is of als er een wijziging plaats vindt.

Bekercompetities senioren
Mogelijk neemt vvTupos met enkele teams deel aan de bekercompetitie voor de senioren.
De datums hiervoor zijn vastgesteld op: 21-10; 05-11; 18-11; 10-12; 23-12 (1/4 finale) ; 2101 (1/4 finale); 10-02 (halve finale); 11-03 (halve finale) en 12-05 (finale).

Rayon- & Regiokampioenschap CMV Niveau 5
Het Rayonkampioenschap voor Noord- en Midden Limburg wordt door de Nevobo op 22 april
2018 georganiseerd voor CMV teams Niveau 4, 5 en 6 die spelen in de poule ‘hoog’.
Afhankelijk van de eindstand van de 2e competitiehelft plaatsen teams zich voor het
Rayonkampioenschap. Tijdens het Rayonkampioenschap kan het team zich vervolgens
plaatsen voor het Regiokampioenschap van regio Zuid. Het Regiokampioenschap wordt
gespeeld op 26 mei 2018. Teams (en spelers) van vvTupos die zich plaatsen voor de Rayonen Rayonkampioenschappen worden geacht hier aan deel te nemen.
Wanneer een team zich tijdens de Rayonkampioenschappen plaatst voor de
Regiokampioenschappen op 26 mei 2018 zal dezelfde teamsamenstelling als tijdens de
Rayonkampioenschappen uitkomen tijdens de Regiokampioenschappen.

Bekercompetitie en Nederlands Open Jeugd Kampioenschap (NOJK)
vvTupos neemt mogelijk met verschillende teams deel aan de Nevobo Bekercompetitie
regio Zuid en aan het NOJK. Voor beide toernooien geldt een knock-out systeem.
Voor de bekercompetitie voor A-, B-, C-jeugd en senioren geldt dat de teams op leeftijd en
niveau worden ingedeeld. Dit kan betekenen dat er met afwijkende teams – ten opzichte
van de reguliere competitie - wordt deelgenomen aan deze competitie.
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Voor het NOJK geldt dat de spelers die hieraan deelnemen intern geselecteerd worden om
deel te nemen. Ook deze teams kunnen afwijken van de reguliere competitieteams. De
datums voor het NOJK zijn: 06-01-2018 (voorronde); 17-02-2018 (1/2 finale); 31-03-2018
(finale).

Training seizoen 2017 - 2018
vvTupos traint met uitzondering van zaterdagen op alle dagen van de week in sporthal de
Kazing. Huissen 3, 5991 PX Baarlo 077 477 2747.
Ieder team in onze vereniging wordt in de gelegenheid gesteld om ten minste één maal per
week te trainen. Hiernaast is voor het eerste Heren en Dames senioren team en de
(jeugd)opleidingsteam een tweede trainingsavond ingepland. Voor onze jonge talenten is
op zondagochtend een derde training beschikbaar.
Een compleet overzicht van trainingstijden en wedstrijdtijden is opgenomen in de
bijlage 1 Teamindeling 2017 – 2018.

Onze teams
Voor elk team is er door de Technische Commissie een passende trainer/coach benaderd
die zoveel mogelijk bij de trainingen en wedstrijden van dit team aanwezig is. Bij voorkeur
wordt een team door dezelfde persoon getraind en gecoacht.

Bij de CMV teams vinden we het erg belangrijk dat er naast de (hoofd)coach een tweede
coach naast het veld staat om te kunnen ondersteunen tijdens de coaching en eventuele
calamiteiten. Iedere ouder wordt door de (hoofd)coach op toerbeurt enkele keren per
seizoen ingedeeld om te assisteren bij het coachen. Bij de uitwedstrijden zal dit gekoppeld
zijn aan het rijden.
Denk bij het coachen aan dragen van sportschoenen of hoesjes. Denk als assistent coach
ook aan de afspraken zoals gedragsregels begeleiders/trainers en het beleid veilige
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sportomgeving van vvTupos.
Een (hoofd)coach heeft een spelerskaart/relatienummer bij de Nevobo nodig om officieel
te mogen coachen. Aanvraag of informatie kan via de Technische Commissie of
Ledenadministratie worden verkregen.

Vervoer naar wedstrijden
Het vervoer van en naar wedstrijden wordt binnen het team zelf georganiseerd. Bij
jeugdspelers worden ouders geacht enkele keren per seizoen voor het jeugdteam van hun
zoon / dochter klaar te staan om ze naar de uitwedstrijden te brengen. Wellicht overbodig
om te benoemen, maar het is belangrijk dat u de kinderen veilig vervoert. Denk hierbij aan
het gebruik van gordels en evt. stoelverhogers en een inzittendenverzekering.
De aanvoerder of coach van het (jeugd-)team stelt voor het team een vervoersschema op.

Kleding
Vanwege de uniforme uitstraling worden wedstrijden gespeeld in een wedstrijdshirt en
rode sportbroek van de vereniging. Aangevuld met witte sokken en rode kniebeschermers.
Vanaf seizoen 2017-2018 is er een kledingfonds ingesteld zoals op de algemene
ledenvergadering in 2017 is besloten.

Hoe werkt dit kledingfonds?
Het vvTupos kledingfonds wordt éénmalig in 2017 vanuit de financiële reserves van de
vereniging gevuld met voldoende middelen om de komende 5 jaar in de reguliere behoefte
aan shirts en broeken te kunnen voorzien.
Spelende leden zorgen voor aanvulling van het fonds door jaarlijks een seizoensbijdrage te
leveren. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering en
bedraagt voor het seizoen 2017-2018 € 10,-- voor het gebruik van het shirt en broek.
Je speelt dus in een tenue van de vereniging. Maar als spelend lid ben verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het juiste gebruik.
vvTupos heeft wedstrijdkleding die voor de hele club gelijk is. Alle teams, van mini’s tot
de standaardteams, spelen allemaal in hetzelfde unieke clubtenue (shirts en broeken) dat
goed is voor de herkenbaarheid in de regio én voor de binding binnen de club. Wat is er
mooier voor een jong mini-lid om in exact dezelfde wedstrijdkleding te mogen spelen als
een speler van Dames 1 of Heren 1!

Voorwaarden kledingfonds:
vvTupos maakt gebruik van een kledingfonds. Om de kwaliteit en continuïteit van
de tenues te waarborgen is gekozen voor deze opzet. Het kledingfonds heeft als
doel om de leden te voorzien van passende wedstrijdshirts en broeken tijdens hun
gehele volleybalcarrière bij vvTupos .
Het tenue is eigendom van de vereniging en worden, indien nodig, door de
vereniging vervangen.
Voor het kledingfonds wordt door ieder competitie spelend lid een seizoensbijdrage
van € 10,00 betaald. Deze extra bijdrage, naast de contributie, is bedoeld voor de
aanschaf, onderhoud, vervanging en beheer van clubtenues.
INFORMATIEBOEK vvTupos Baarlo 2017-2018
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Een lid dat vijf jaar lang gebuikt maakt van het kledingfonds, is vrijgesteld van een
seizoensbijdrage in het vijfde jaar, onder de voorwaarde dat voor het betreffende
lid geen shirt of broek vervangen is in deze periode;
De teams zijn verplicht de shirts en broeken gezamenlijk te beheren en gelijktijdig
te wassen, volgens wasvoorschrift;
De kwaliteit van het shirt en broek is dusdanig dat bij normaal gebruik, minimaal 5
jaar hierin te spelen is;
Indien een shirt of broek door onbehoorlijk gebruik of beheer beschadigd dan wel
verloren is gegaan is dan komen de kosten (product, verzendkosten evt.
orderkosten) van vervanging voor rekening van het betreffende lid;
Het spelen in ‘oude’ shirts en broeken is vanaf het seizoen 2017-2018 niet meer
toegestaan;
Individuele kledingsponsoring van teams is vanaf het seizoen 2017-2018 niet meer
toegestaan; Inspeelshirts, bidons met een individuele sponsor blijft mogelijk. Dit
dient vooraf afgestemd te worden met de sponsorcommissie. Van de sponsor of het
team wordt een bijdrage van € 25,-- per jaar verwacht, hiervoor kan het logo van
de sponsor op de website van Tupos worden vermeld. Mail voor info naar:
sponsoring@vvtupos.nl bij vragen sms of app even naar 06-21146598.
De standaardteams (H1 en D1) krijgen een vaste nummering van 1 t/m 12; Alle
overige shirts en broeken worden genummerd vanaf het cijfer 13 (ook CMV en
recreanten).
In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur;
Binnen vvTupos is Linda Corneth contactpersoon voor alles met betrekking tot de kleding,
en dan met name het wedstrijd tenue.
Voor de volgende zaken kan er met Linda contact worden opnemen:
Iedere in competitie spelende speler heeft een wedstrijdshirt of – broek nodig;
Het shirt/broek echt te klein geworden;
Wanneer het shirt/broek is kwijtgeraakt/beschadigd;
Wanneer je stopt met volleyballen, dan dien je shirt en broek en evt. trainingspak
(alleen H1 en D1) in te leveren;
Wanneer je vragen hebt over de kleding.
Contactgegevens: kleding@vvtupos.nl en bij vragen sms/app even naar: 06-13670534.

Ons kader
Trainers en Coach
Voor elk team is er door de Technische Commissie een passende trainer/coach benaderd
die zoveel mogelijk bij de trainingen en wedstrijden van dit team aanwezig is. Bij voorkeur
wordt een team door dezelfde persoon getraind en gecoacht.
Ook in het seizoen 2017 – 2018 zijn externe trainers voor onze standaard teams het Heren
1 en Dames 1 team beschikbaar die tevens technisch en spelinzichtelijk ondersteunen bij
de opleidingsteams Heren 2 en Dames 2. Met deze trainers zijn meerjarige afspraken
gemaakt.
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Voor trainings- en coachingstaken worden zoveel mogelijk leden vanuit de senioren teams
aangewezen. Zij worden tijdens de trainingen waar mogelijk ondersteunt door
jeugdteamleden vanuit onze B-jeugd.

Scheidsrechters
Vanaf de B-jeugd wordt de jeugd ingezet om wedstrijden te fluiten. Voor diegenen die
wedstrijden op hogere niveaus willen leren fluiten wordt een traject aangeboden om deze
opleiding te volgen.
Bert in ’t Zandt, Jos Nelis en Peter van Wijlick fluiten extern voor vvTupos de wedstrijden
van andere verenigingen in de Promotieklasse en 3de divisie om te voldoen aan de
zogenaamde leveringsplicht van de NEVOBO.

Tellers
Vanaf de C-jeugd wordt de jeugd ingezet om bij wedstrijden mee te doen door het
bedienen van het scorebord. Een ouder jeugd- of senioren lid is er bij aanwezig om het
wedstrijdformulier mee in te vullen en het C-jeugdlid daarin wegwijs te maken.

Jij als speler
Volleybal is een teamsport, dus spelen bij onze vereniging doe je samen. Je zorgt er samen
met je medespelers/-speelsters voor dat er met veel sportplezier getraind en gespeeld kan
worden. Wil je weten wat jij van de spelers en vrijwilligers van vvTupos kunt verwachten,
maar ook wat zij van jou verwachten? In de bijlage 4, Verwachtingen kader en spelend
lid is dit uitgeschreven.
Spelen bij onze vereniging betekent ook dat naar mate je ouder wordt, je gevraagd gaat
worden om te ondersteunen bij taken binnen onze vereniging! Samen dragen wij onze
vereniging is ons motto.
Om als lid van onze vereniging te kunnen spelen in de competitie moet je ingeschreven
zijn bij onze vereniging en bij de Nevobo.

Ledenadministratie
Aanmelden, afmelden en alle administratieve wijzigingen (rekeningnummer, mailadres,
adreswijziging etc.) graag doorgeven aan de ledenadministratie via
ledenadministratie@vvtupos.nl. Het lidmaatschap is per half jaar opzegbaar. Dit dient dan
of vóór 1 januari of vóór 1 augustus te geschieden.

Spelerskaarten
Om te mogen spelen in de Nevobo Competitie (senioren teams, B- & C-jeugd teams, CMV
jeugdteams niveau 4 t/m 6) of toernooien te spelen (CMV jeugdteams niveau 1 t/m 3) dien
je voordat je gaat spelen een spelerskaart aan te vragen.
De Jeugdcoördinator of Technische Commissie geeft dit door aan de ledenadministratie. Er
wordt dan een relatiecode voor de speler aangevraagd en u ontvangt daarna een mail om
een digitale pasfoto aan te leveren. Voor meer informatie en bij vragen kunt u terecht bij
Monique Thijssen via ledenadministratie@vvtupos.nl .
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Contributie-reglement
De contributie wordt jaarlijks in de algemene leden vergadering vastgesteld.
De verenigingscontributie geldt voor iedereen:
Opslagcontributie
CMV jeugd t/m 11 jaar
C-junioren 12 t/m 13 jaar
A-B-junioren 14 t/m 17 jaar
Senioren 18 jaar en ouder
Recreanten
Trainingstoeslag bij tweemaal trainen per week
Lid dat alleen traint < 11 jaar
Steunende leden

€ 85,00
€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
15,00
35,00
70,00
35,00
10,00
85,00
15,00

Leden van teams die twee keer per week trainen wordt een opslag berekend die bovenop
de reguliere contributieprijs komt. Het gaat om een opslag van € 10,- per lid.

Bondsbijdragen
Naast de verenigingscontributie wordt er ook een bondsbijdragen gevraagd. Dit is per
individuele speler € 12,50. Daarnaast zijn we als vereniging voor elk team ook een
teambijdrage verschuldigd. Het bedrag dat hiervoor per persoon gerekend wordt is per
niveau verschillend.
Bondsbijdragen voor een team
CMV jeugd
ABC jeugd
Senioren
H1

€
€
€
€

17,50
37,50
47,50
125,00

De contributie wordt in twee termijnen via de automatische incasso geïnd. De eerste
termijn vervalt eind september 2017 en de tweede termijn begin 2018. De incasso van de
bondsbijdrage vervalt eind oktober.

Familiekorting
Wanneer er meerdere gezinsleden lid zijn is er spraken van familiekorting.
Familiekorting
2e gezinslid
3e gezinslid
Vanaf 4e gezinslid

€ 2,00
€ 4,00
€ 6,00

Meer informatie over de contributie en bijbehorende regels zijn terug te vinden op
www.vvtupos.nl
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Spelregelinformatie
In de afgelopen jaren zijn er diverse wijziging in het volleybalspel doorgevoerd. Via onze
website is de laatste spelregelinformatie per competitie en niveau te vinden. Je wordt hier
uiteraard doorverwezen naar de site van de Nevobo.
Voor onze jeugdteams wordt er jaarlijks een coachklapper opgemaakt waarin per nivo
waarin gespeeld wordt de spelregels zijn toegelicht. De coachklapper is opgenomen in de
bijlage 5 Coachklapper Jeugdteams B & C en CMV
Mocht je na het lezen van dit informatieboekje nog verdere informatie wensen kun je
terecht bij jouw coach of bij de Technische Commissie, jeugd coördinatoren of
contactpersoon Arbitrage.

Activiteiten naast volleyen
Onze vrijwilligers hebben de afgelopen jaren verschillende leuke activiteiten waaraan
alleen onze leden mee mochten doen, zoals de Winter activiteit, het Ballefiës, het Bartjes
toernooi en de vrijwilligersavond, maar het Blacklight toernooi, een activiteit waaraan
iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen. De Sinterklaas activiteit is gezamenlijk met
gymvereniging Alcides georganiseerd.
Al deze activiteiten zijn telkens weer druk bezocht en geven aan dat binnen onze
vereniging het niet alleen gaat om alleen het volleyen, maar ook het gezellig met elkaar
optrekken en vooral feesten!
Naast sportieve activiteiten zijn onze leden ook te vinden achter de tap tijdens de
volksfeesten en doen zij promotie activiteiten tijdens Koningsdag.
Wat gaan we in het volleybaljaar 2017-2018? Kijk vooral op onze website. De Jaaragenda
voor deze activiteiten wordt door onze activiteitencommissie opgesteld!
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Sociaal Veilige Sportomgeving
Onze vereniging vvTupos staat voor een veilige sportomgeving voor alle leden. Om daar
invulling aan te geven zijn sinds jaar en dag minimaal twee vertrouwenspersonen benoemd
binnen de vereniging. Tot op heden is het nauwelijks voorgekomen dat de
vertrouwenspersonen zaken voorgelegd hebben gekregen. Dat betekent niet dat
incidenteel bijvoorbeeld pestgevallen zijn opgetreden waar door het kader adequaat is
ingegrepen.
Het onderwerp Veilige Sportomgeving staat echter steeds meer in de belangstelling. Niet in
de laatste plaats de uitvoerige aandacht van de media voor verscheidene incidenten die in
de sport hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Mede daardoor is er vanuit
sportbonden, sportorganisaties en gemeenten veel aandacht ontstaan voor het creëren van
een veilige sportomgeving. Eén van de belangrijkste middelen om dergelijke incidenten
zoveel mogelijk te voorkomen, is het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag
en hier omtrent beleid opstellen binnen de vereniging. Het is een illusie te denken dat
hiermee elke vorm van grensoverschrijdend gedrag voorkomen kan worden, maar het
opstellen van een beleidsplan wordt gezien als een belangrijke eerste stap om de risico’s
zoveel mogelijk in te perken.
Het bestuur en de vertrouwenspersonen is deze aandacht niet ontgaan. Daarom is tijdens
de Algemene Ledenvergadering op 18 maart 2015 besloten het beleid ‘Veilige
Sportomgeving’ op papier te zetten en hier aandacht aan te geven binnen de vereniging.
Tijdens de ALV is verder besloten dat alle trainers en coaches bij de jeugd en senioren
vanaf het seizoen 2015-2016 een Verklaring omtrent gedrag dienen te overleggen. Het
bestuur heeft samen met de vertrouwenspersoon het beleidsplan opgesteld. Tijdens de
ALV van 16 maart 2016 is het beleid gepresenteerd en aangenomen. Het beleidsplan
Sociaal Veilige Sportomgeving d.d. 07-05-2015 is te vinden in de bijlage 6 Beleidsplan
sociaal veilige sportomgeving en op de website.
Mocht u hierover vragen hebben kunt u terecht bij het bestuur alsmede de
vertrouwenspersonen.
Zijn er problemen die met de volleybalvereniging te maken hebben en je wilt of kunt
hiermee niet naar een coördinator, trainer, coach of bestuurslid stappen? Zoek dan contact
met onze vertrouwenspersoon. Zoals de naam al doet vermoeden is dit iemand waar je in
goed vertrouwen je problemen mee kunt bespreken en die met deze informatie niet
ongevraagd naar buiten treedt.
De vertrouwenspersoon van vvTupos is:
Yvonne Coolen
Hei 10a
5991 PC Baarlo
077-4771875
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Communicatie & Nieuws
Voor algemene vragen, suggesties met betrekking tot communicatie kunt u contact
opnemen met communicatie@vvtupos.nl . Ook voor opmerkingen, tips of vragen naar
aanleiding van dit infoboekje kunt u ons bereiken via dit mailadres.
Verder zijn wij altijd op zoek naar leuke nieuwtjes, gemaakte foto’s of bijzondere
gebeurtenissen die we kunnen delen met de vereniging via onze communicatiemiddelen en
–kanalen. Wij ontvangen dit graag via nieuws@vvtupos.nl .

Multimedia
Met regelmaat worden er foto’s geplaatst op de Tupos Website en Facebook pagina. Dit
varieert van teamfoto’s tot actiefoto’s en foto’s van evenementen. Alle foto’s worden
gecontroleerd op een aspecten, waaronder kwaliteit en ook integriteit. Vragen en
opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunnen worden gericht aan de
Communicatie commissie

Gebruik fotomateriaal voor publicatie
Wij zijn er ons van bewust dat niet iedereen het prettig vindt dat zijn of haar foto op
internet wordt geplaatst. Het is echter niet mogelijk om hier telkens vooraf toestemming
voor te vragen. Wanneer je bezwaren hebt tegen gebruik van een foto, dan kun je dit bij
de ledenadministratie of de communicatie commissie melden. We zullen uw bezwaar dan
kenbaar maken bij de desbetreffende personen zoals de commissies, trainer en coach. Dit
geldt alleen voor kanalen/pagina’s die Tupos zelf in beheer heeft.

Website
Onze website www.vvtupos.nl is continu in ontwikkeling. Zo is er ook een speciaal
gedeelte ingericht voor Cool Moves Volley (CMV). Deze pagina is rechtstreeks bereikbaar
via www.vvtupos.nl/CMV. Op deze pagina is onder andere ook een link naar de digitale
versie van dit boekje te vinden, evenals bijvoorbeeld actualiteiten en volleybalkleurplaten.
Mocht je een wedstrijdverslagje en/of foto van een CMV toernooi / wedstrijd of training
voor op dit deel van de website hebben, stuur deze dan naar cmv@vvtupos.nl en wij
verzorgen de plaatsing.
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Sponsoring
Ook voor vvTupos is sponsoring noodzakelijk om de kosten voor de leden zo laag mogelijk
te houden. De sponsorcommissie heeft als taak om sponsoring in de breedste zin van het
woord te organiseren.
Onze Kledingsponsoren zorgen voor een vaste bijdrage aan onze begroting, maar dit is niet
voldoende. Vanaf seizoen 2017-2018 is het sponsorpakket aanzienlijk uitgebreid, een
compleet overzicht van de pakketten is opgenomen in de bijlage 8 Sponsoren brochure
2017 - 2022
Wij blijven natuurlijk op zoek naar sponsoren die vriend van vvTupos willen worden.
Daarvoor zijn er 3 varianten:




Vriend van Tupos voor € 25,-- (bedoeld voor sponsoren die bv inspeelshirts van een
team willen sponsoren)
Vriend van Tupos XL voor € 50,-- per jaar
Vriend van Tupos XXL voor € 100,-- per jaar

Tenslotte wordt komend seizoen de mogelijkheid geboden een wedstrijdbal van Heren 1 of
Dames 1 te sponsoren voor een bedrag van respectievelijk € 75,-- (H1 3de divisie) en € 50,-(D1 1ste klasse).
Interesse of meer informatie nodig? Neem dan per mail contact op met Peter van Wijlick,
sponsoring@vvtupos.nl. of 06 – 21146598
Verder wordt van alle spelers van Heren 1 voor komend seizoen een extra inspanning
verwacht. De teamgelden van Heren 1 in de 3de divisie zijn hoog en worden zoals bij alle
teams aan spelers doorberekend. De extra kosten voor deelname aan de 3e divisie kunnen
zijn verlagen indien zij een individuele sponsoring inspanning leveren.
Verwacht wordt dat de Heren 1 per speler een ‘Vriend van vvTupos’ aanleveren ter hoogte
van € 150,-- per jaar. Bij levering van deze individuele sponsoring inspanning gaan de
kosten van de spelerskaart per speler terug naar het reguliere niveau van de senioren.

Vrijwilligers binnen onze vereniging
In onze algemene doelstelling komt nadrukkelijk naar voren hoe belangrijk onze
vrijwilligers zijn. vvTupos kan alleen goed draaien indien al onze leden hun steentje
bijdragen.
Vanaf de C jeugd begint jouw vrijwilligers carrière bij onze vereniging. Als teamtaak tel je
bij wedstrijden van andere teams en als je wilt mag je zelfs al meehelpen bij trainingen
van onze CMV jeugdteams. Des te ouder je wordt zal je gevraagd worden om meer taken
op je te nemen. Niet meer dan logisch, want op het moment dat jij speelt of deelneemt
aan een van onze activiteiten hebben jouw clubgenoten ervoor gezorgd dat dit mogelijk is.
In 2012 is het nieuwe vrijwilligersbeleid en takenboek geïntroduceerd. De kern hiervan is
dat we met z’n alle de vereniging dragen. Dit betekent dat iedereen van de senioren en
recreanten een individuele taak uitvoert naast de teamtaak.
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De taken van onze vrijwilligers zijn uitgewerkt in bijlage 7 Taken en
verantwoordelijkheden.

Heb je na het lezen van dit informatieboekje interresse om eens mee
te doen?
Afgelopen jaren hebben al vele vrienden en vriendinnetjes van jeugdspelers kennis
gemaakt met volleybal bij vvTupos. Als vereniging zijn we erg trots en dankbaar dat ook
onze jeugdleden zich hier actief voor inspannen.
Om het meetrainen van vrienden en vriendinnetje zo overzichtelijk mogelijk te laten
plaatvinden, hebben we echter wel een aantal afspraken gemaakt:
Wil je meetrainen, meldt je dan aan via ledenadministratie@vvtupos.nl én
afhankelijk van het team waar hij/zij mee gaat trainen
bij:
o CMV Niveau Kim Faessen cmv@vvtupos.nl
077-4773286
o C- & B-jeugd: Monique Thijssen
ledenadministratie@vvtupos.nl | 077-4771576
Na 3 proeftrainingen is aanmelden mogelijk via het
aanmeldformulier op onze website of
ledenadministratie@vvtupos.nl.
Meetrainen bij seniorenteams kan afgestemd worden met de
Technische Commissie en meetrainen bij de recreantenteams
kan via de contactpersoon recreanten of het team zelf.

Recreatief volleyballen voor volwassenen
Als u enthousiast bent geworden voor de volleybalsport, dan nodigen wij u graag
vrijblijvend uit voor een aantal proeftrainingen bij de recreantenafdeling van vvTupos. Het
niveau is verdeeld over diverse competitie-teams, maar tijdens de training wordt er
gemixt. Het maakt dus niet uit of u beginnend speler bent en bovendien is competitie
spelen niet verplicht.
Er wordt getraind op diverse momenten. Neem contact op met een van onderstaande
personen voor exacte dagen en tijdstippen. Kortom: kom eens kijken of nog beter, kom
meedoen!
Contact Heren recreanten:
John Roeven, jpmroeven@ziggo.nl
Contact Dames recreanten:
Lian Timmermans-Peeters, liantimmermans@hotmail.com
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Onze Organisatie
Het organogram van de vereniging ziet er als volgt uit:
Algemene
ledenvergadering

Kascommissie

Voorzitter

Algemene
zaken

Technische
commissie

Secretaris

Activiteiten
commissie

Communicatie
commissie

Penningmeester

Bedrijfsbureau

Sponsoring

Het Bestuur
Het Bestuur bestaat normaal gesproken uit drie leden, de Voorzitter, de Penningmeester
en de Secretaris. Zij vormen samen het dagelijks bestuur. Alle Bestuursleden worden door
de algemene leden vergadering (ALV) benoemd voor een periode van vier jaar met een
mogelijkheid tot herbenoeming. Naast het bestuur wordt ook de kascommissie benoemd
tijdens de ALV., zij het voor een periode van 2 jaar.
Het Bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund door Commissies. Een heldere
taakverdeling tussen het Bestuur en de diverse Commissies en het vervolgens nauwgezet
vastleggen van taken en verantwoordelijkheden van de Commissies maken het mogelijk dat
zij zelfstandig hun taken kunnen uitvoeren.
Om de flexibiliteit van de organisatie te bevorderen kan het Bestuur zich laten bijstaan
door externe deskundigen. Bovendien kan het Bestuur, naast de genoemde Commissies, ad
hoc en voor bepaalde tijd, werkgroepen in het leven roepen om op ontwikkelingen die de
vereniging aangaan, te kunnen anticiperen. Zo bieden we continuïteit binnen en aan de
vereniging. Dit betekent ten minste een voldoende bezetting van alle functies en
Commissies die binnen de vereniging actief zijn.
De rollen en taken van de functies en commissies binnen onze organisatie zijn verder
uitgewerkt in bijlage 7 Taken en verantwoordelijkheden.
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Overzicht van onze bijlagen:
Teamindeling 2017 – 2018
Beleid en toekomst 2016 – 2020
Huis- en gedragsregels
Verwachtingen kader en spelend lid
Coachklapper Jeugdteams B & C en CMV
Beleidsplan veilige sportomgeving
Taken en verantwoordelijkheden
Sponsoren brochure 2017-2022
Dit informatieboekje en de hierboven genoemde bijlagen zijn terug te vinden op onze
website.
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Spelen bij onze vereniging wordt mede mogelijk gemaakt door:
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