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Sportief Coachen, Verenigingsregels, etc. Het zijn misschien niet altijd de meest 

sexy onderwerpen maar dragen hoe dan ook bij tot een plezierig “verblijf” bij 

onze vereniging. Daarom blijven we er als bestuur aandacht aan schenken 

omdat we merken dat, al is het maar in kleine dingetjes, er wel wat van blijft 

hangen. Mede daarom ook in deze nieuwsbrief daarover weer wat info. 

Verder aandacht voor de koekactie, mini toernooi, feestavond (let op 25 april 

a.s.) en meer…… 
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Nieuwe leden 

 
De volgende leden hebben zich onlangs aangemeld bij onze vereniging:  

Leonie Brouwer (mini) 

Aafke de Vries (C) 

Mika Boers (mini) 

Vera Woldman (mini) 

Van harte welkom allemaal en heel veel plezier en succes! 

 

 

WANING ICT & TECHNIEK  
Agenda 

 
14 maart 2015    Mini toernooi de Bongerd 

25 april 2015    Feestelijke afsluiting seizoen 

10 juni 2015 (’s middags)  Jeugd Straat volleybal toernooi  

10, 12, 15, 17 en 19 juni 2015  Straat volleybal toernooi 

Koekactie geslaagd 

 
’t Is alweer even geleden maar we komen er graag op terug: Dankzij de inzet 

van een mooie grote groep vrijwilligers werd onze koekactie op 17 januari jl. 

een succes. Door de grote opkomst waren we vlot door de 800 te verkopen 

koeken heen. Opbrengst: 820,- euro. Iedereen die heeft bijgedragen aan het 

slagen van de actie willen we langs deze weg heel hartelijk bedanken!!! 

 

Van het bestuur 

 

Volg ons op Facebook 

 
Leuk om te weten: Loïs Brok en Marije Louwes hebben een Facebook pagina 

aangemaakt van en voor onze vereniging. Neem eens een kijkje! 

 

http://www.volleybalhaulerwijk.nl/
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Inspiratieavond Positief Coachen & Coach-de-Coach & Verenigingsregels 

 

“Sportief Coachen. Het geheim van succes in de sport is eigenlijk plezier & zelfvertrouwen.  

Juist kijken naar wat WEL goed gaat in plaats van focus op wat NIET goed gaat. 

Want wanneer je iets met plezier & vol zelfvertrouwen doet komen de goede resultaten vanzelf.” 

 

In navolging van ons traject Positief Coachen hebben we dinsdag 17 februari de inspiratie avond gehad over Positief 

Coachen en Coach-de-Coach. De avond was bedoeld als informatie naar leden en  vooral naar ouders van jeugdleden. 

Daarnaast was het de opstap om Positief Coachen te borgen binnen onze vereniging. Helaas mochten we maar weinig 

ouders van jeugdleden ontvangen. 

 

Door een coach-de-coach voor de vereniging te zijn, coachen we de trainers met het uitvoeren van Positief Coachen 

en een Veilig sportklimaat. M.a.w. hoe plezier centraal staat en hoe een positieve sfeer te scheppen bij trainingen en 

wedstrijden. Maar ook hoe ouders daar een rol in hebben.  

 

Kenmerken van een Veilig sportklimaat zijn: 

 De sport(club)omgeving heeft een prettige sfeer, waarin iedereen plezier ervaart. 

 Begeleiders dagen jeugdsporters uit tot sportieve prestaties. 

 De sportclub biedt (jeugd)sporters structuur en stelt heldere grenzen, daardoor weten de sporters wat van 

hen verwacht wordt. 

 

Onderdeel hiervan zijn de Verenigingsregels, om te laten zien waar we voor staan als vereniging en wat we van leden 

en ouders van jeugdleden verwachten. Deze regels zijn door het bestuur opgesteld met alle leden gedeeld in 

Nieuwsbrief 20. Echter na afstemming met een groot deel van onze trainers (welke meestal ook spelende leden zijn) 

hebben we de Verenigingsregels enigszins aangepast. De Verenigingsregels zijn als bijlage bij deze nieuwsbrief 

gevoegd (laatste blad). Het hoe en waarom van de verenigingsregels vindt je op blad 3. 
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Coach de coach en verenigingsregels 

http://www.volleybalhaulerwijk.nl/
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We willen graag dat een ieder binnen onze vereniging zich aan de Verenigingsregels houdt. In de praktijk 

komt het erop neer dat de trainers, meestal aan het begin van het seizoen, de verenigingsregels doornemen 

met alle teamleden. Deze worden dan ook naar iedereen gezonden via de mail. Daarnaast zal een trainer een 

lid of ouder aanspreken wanneer het gedrag afwijkt van onze Verenigingsregels. Het bestuur wordt pas 

ingeschakeld wanneer trainer en (ouder van jeugd-) lid er samen niet uitkomen. En natuurlijk zal het bestuur 

ook leden en ouders aanspreken wanneer dit nodig is om ervoor te zorgen dat we een Veilig Sportklimaat 

binnen de vereniging behouden. 

We gaan ervan uit dat onze leden en ouders van jeugdleden ons helpen bij een Veilig Sportklimaat en 

Positief Coachen. Want een Veilig Sportklimaat dat begint bij jezelf!  
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Het hoe en waarom van onze verenigingsregels 

Mini toernooi 

Laatste plaatsen bij mini toernooi zaterdag 14 maart a.s.!! 

 
Op zaterdag 14 maart a.s. organiseren wij weer het mini-toernooi in 

Haulerwijk. Voor het tellen en fluiten is Syta bezig de laatste gaatjes 

in het rooster op te vullen. Dus als je je nog niet gemeld hebt en je wilt 

wel even meehelpen meld je dan aan op jeugdzaken@volleybalhaulerwijk.nl 

Hoe meer mensen helpen, hoe beter we het kunnen verdelen.  

Fluiten kan vanaf de B-jeugd. De C’s mogen helpen tellen. 

Het toernooi is van 9.00-13.00 uur.  

 

 Feestavond!!!! 

 
Net als voorgaande seizoenen hebben we weer een afsluitende feestavond gepland. Op 25 april a.s. is de zaal 

van de Koperen Pomp voor ons beschikbaar. Dus noteer alvast deze datum in je agenda.  

We zijn nog aan het kijken om de avond aan de voorkant uit te breiden voor onze jongste leden als alternatief 

voor de traditionele mini-uitjes. Ideeën hiervoor zijn welkom! 

 

http://www.volleybalhaulerwijk.nl/
mailto:jeugdzaken@volleybalhaulerwijk.nl


 

 

 
VERENIGINGSREGELS 
Waarom Verenigingsregels? We willen als Volleybalvereniging Haulerwijk laten zien waar we voor staan. Voor onze 
eigen leden, ouders van jeugdleden & onze vrijwilligers maar ook voor bezoekende verenigingen, potentiële leden en 
sponsoren. 

 

“Wij staan voor een juiste balans tussen Spelplezier & Prestatie  
                                                                  met wederzijds respect voor alle betrokkenen. 

Dit doen wij door middel van Positief Coachen”            
 

ALGEMENE REGELS 
 Iedereen is welkom. 
 Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat. 
 Wij begroeten onze gastvereniging voor de wedstrijd & bedanken ze na de 

wedstrijd. 
 Wij vieren de winstpunten op een positieve manier. 
 We accepteren de beslissing van de scheidsrechter. 
 We vloeken, schelden en pesten niet. 
 Wij spreken elkaar op een respectvolle manier aan op gedrag. 
 Wij gaan zorgvuldig om met materiaal & accommodatie. 

 
PRAKTISCHE REGELS 
Om de trainingsuren zo goed mogelijk te benutten, de teamgeest te ondersteunen en respect voor trainer en 
medespelers te tonen hebben we een aantal afspraken rondom trainingen & wedstrijden: 

 Indien afwezig op tijd afmelden bij de trainer/coach. 

 Op tijd in sportkleding in de zaal (ca. 5 min. voor trainingstijd, ca. 30 min. voor de wedstrijd). 

 Mee helpen met het veld op-/af bouwen. 

 Waterfles/bidon mee. 
 
VEILIGHEIDS ADVIEZEN: 
Om blessures te voorkomen hebben we een aantal adviezen t.a.v. het volleybal. Je kunt hierop worden aangesproken, 
het gaat tenslotte om jouw veiligheid, maar het blijft jouw eigen verantwoordelijkheid: 

 Geen sieraden (ringen, armbanden & oorbellen). 

 Lange haren vast. 

 Geschikt schoeisel voor in de sporthal 
 

TEAM AFSPRAKEN: 
Naast de Algemene & Praktische regels kan elk team tezamen met haar trainer/coach afspraken maken. Bijv. over het 
wisselbeleid bij wedstrijden, hoe af te melden bij training en/of wedstrijd, enz.  

 ……. 

 ……. 

 ……. 

Seizoen 2014-2015 


