
                          Seizoen 2016 – 2017 
 

WELKOM 
Welkom bij Volleybalvereniging Haulerwijk. We willen je middels deze 
folder op de hoogte brengen van de gebruiken en afspraken binnen 
onze vereniging. En hopen zo dat iedereen zich gauw thuis voelt. 
 

WIE ZIJN WIJ ? 
Volleybal vereniging Haulerwijk is opgericht in 1962 en is een 
vereniging VOOR en DOOR leden. We willen het spelplezier & 
enthousiasme voor de volleybalsport overbrengen. En door de inzet 
van al onze leden en de ouders van jeugdleden kunnen we de 
contributie zo laag mogelijk houden. De Volleybalsport moet namelijk 
voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. 
 

WAAR STAAN WE VOOR? 
Wij staan voor een juiste balans tussen Spelplezier & Prestatie 

 met wederzijds respect voor alle betrokkenen. 
 

Dit doen we d.m.v. Positief Coachen waarmee we in het seizoen 2014-
2015  van start zijn gegaan.  “Positief 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.” Zie voor meer info www.positiefcoachen.nl 
 

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

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.  
 

TRAININGEN 
Trainingen zijn 1 à 2 keer per week in Sporthal De Bongerd. Het 
trainingschema ontvang je via de mail.  
 

 

WEDSTRIJDEN – MINI’S 
De mini’s spelen wedstrijden in toernooivorm in de Cool Moves 
Volleybal (CMV)-competitie van de NeVoBo. Binnen 1 seizen heb je een 
Najaarscompetitie (okt–dec) en Voorjaars-competitie (jan-april). Per 
competitie wordt er 5-6 x een toernooi gespeeld van 2-3 wedstrijdjes. 
Een toernooi is een dagdeel. Er wordt gevolleybald op 6 verschillende 
niveaus, afhankelijk van de leeftijd. Op onze verenigingswebsite vind je 
een korte uitleg van de niveaus. Per competitie wordt een rij- en 
wasschema gemaakt. Ouders rijden om de beurt naar de wedstrijden 
en wassen de shirts. Als het lukt gaat de trainer mee als coach, zo niet 
dan doen we een beroep op de ouders. De wedstrijden zijn veelal in de 
buurt van Haulerwijk, o.a. Leek, Oosterwolde, e.d. Wij organiseren 2x 
per jaar het minitoernooi in de sporthal De Bongerd. Hierbij doen we 
ook een beroep op alle leden en ouders voor o.a. tellen en fluiten.  
 

WEDSTRIJDEN – JEUGD & VOLW. 
De thuiswedstrijden worden op vrijdagavond gespeeld, de uit-
wedstrijden volgens Nevobo schema. Voor de A/B/C jeugd worden rij- 
en wasschema’s gemaakt aan het begin van het seizoen.  
 

RECREANTEN 
De recreanten bestaan uit een groep enthousiaste volleybal liefhebbers 
die geen NeVoBo competitie (willen) spelen. In deze groep kun je 
alleen trainen maar ook mee doen aan de recreantencompetitie met 
omliggende verenigingen. 
 

ZITVOLLEYBAL 
Sinds maart 2015 hebben wij ook een zitvolleybal trainingsuur.  
 

TENUE 
Onze verenigingskleuren zijn Blauw & Wit. De shirts worden 
gesponsord, broekjes dienen zelf te worden aangeschaft (blauw). 
 

CONTRIBUTIE & CLUB ACTIES 
De actuele contributie vind je op de website. Doordat we als vereniging 
mee doen aan verschillende acties proberen we de clubkas te spekken 
om onze contributie zo laag mogelijk te houden. We hebben daarbij de 
hulp nodig van al onze leden & ouders van jeugdleden. 

 Grote clubactie: Jeugdleden krijgen een boekje om hiermee bij 
familie/buren of langs de deuren te gaan en loten te verkopen.  

 Koekactie: Met zoveel mogelijk leden wordt in het dorp koek (van 
de bakker) verkocht.  

 Poiesz Jeugdsponsoractie: Hierbij worden bij de Poiesz supermarkt 
punten verzameld bij de boodschappen ten goede aan sportclubs.  
 

AFSLUITING VAN HET SEIZOEN 
Aan het einde van het seizoen wordt voor de mini’s en C-jeugd een 
uitje georganiseerd, waarbij een kleine eigen bijdrage wordt gevraagd. 
Voor de A/B-jeugd en volwassenen eindigen we het seizoen met een 
feestavond. 
 

MEETRAINEN? 
Lijkt volleybal jou ook een leuke sport? Je kunt altijd vrijblijvend 4 
trainingen bijwonen. Daarna laat je ons weten of je lid wilt worden. 

 

CONTACT 
Wil je meer weten van onze volleybalvereniging? Of wil je graag een 
keer meetrainen? Neem contact op met één van onze bestuursleden: 
Remco Leistra voorzitter@volleybalhaulerwijk.nl  
Syta Luchtenveld jeugdzaken@volleybalhaulerwijk.nl 
Petra Meijster secretariaat@volleybalhaulerwijk.nl 
Peter Terpstra penningmeester@volleybalhaulerwijk.nl 
Andrea v. Waarden andrea@volleybalhaulerwijk.nl 
Henny v.d. Veen henny@volleybalhaulerwijk.nl 
Tijdens de thuiswedstrijden is altijd één van de bestuursleden aanwezig 
in de sporthal voor contact of vragen van leden & ouders. 
 

WEBSITE  www.volleybalhaulerwijk.nl 
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