Beleidsplan
Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging Savok. Het beleidsplan geeft de richting aan waar
we als vereniging naar toe willen.

1. De vereniging
Volleybalvereniging Savok is opgericht in 1970 en bestaat ten tijde van het schrijven van dit plan,
ruim 50 jaar.
Anno 2022 telt onze vereniging ruim 100 leden, waarvan meer dan de helft jeugdleden. Het
merendeel van de leden is spelend lid. Onze vereniging heeft op dit moment twee damesteams, één
herenteam, twee aspirantenteams en vijf miniteams.
De laatste jaren blijft het ledenaantal van onze vereniging redelijk stabiel. Er is wel wat verloop
(bijvoorbeeld omdat leden gaan studeren en Sas van Gent verlaten) maar dit wordt opgevangen door
de groei bij de jeugdteams.

2. Doel
Volleybalvereniging Savok wil de leden met veel plezier laten volleyballen op competitief niveau en
wil daarnaast het volleybal in de regio toegankelijk houden. Dit doet de vereniging door het
organiseren van trainingen en het spelen van wedstrijden.
Gezelligheid speelt een belangrijke rol bij Savok. Clubgevoel en verbondenheid staan centraal binnen
onze vereniging. Dit komt tot uiting in het feit dat er niet alleen gevolleybald wordt, maar dat er ook
op zeer regelmatige basis andere activiteiten worden georganiseerd. Door de samenwerking van
verschillende vrijwilligers en leden bij deze activiteiten, wordt het clubgevoel gecreëerd.
Savok wil daarnaast een stabiele vereniging zijn in Zeeland, zowel op financieel als sportief gebied.

3. Bestuur en commissies
3.1 Bestuur
De leden van Savok vormen de vereniging, maar om een vereniging goed te kunnen besturen, kiezen
de leden een bestuur. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de
Algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
Anno 2022 bestaat het bestuur uit zeven leden, te weten: een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en vier algemene leden.
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en
penningmeester. De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging.
De statuten kunnen – indien gewenst – worden opgevraagd bij het bestuur.
De leden van het bestuur hebben tot taak de vereniging dagelijks goed te laten functioneren.
Daarnaast hebben de diverse bestuursleden hun eigen taken. Voor het dagelijks bestuur zijn deze als
volgt:

Taken voorzitter:
-

Leiden van vergaderingen;
Het vertegenwoordigen van volleybalvereniging Savok naar buiten;
Het huldigen van de kampioenen;
Het verdelen van taken onder de verschillende bestuursleden.

Taken secretaris:
- Het bijhouden van de ledenadministratie tezamen met de penningmeester;
- Het verwerken van inkomende en uitgaande post;
- Het verzorgen van de notulen tijdens vergaderingen;
- Het onderhouden van contacten met de Nevobo over de wedstrijden (wedstrijdsecretariaat);
- Het opstellen van het jaarverslag.
Taken penningmeester:
- Het bijhouden van de financiële administratie;
- Het innen van contributie en andere financiële bijdragen;
- Het innen van sponsoring;
- Het opstellen van de begroting;
- Het aanvragen van subsidies;
- Het opstellen van het financiële jaarverslag.
3.2. Commissies
Anno 2022 kent volleybalvereniging Savok twee afzonderlijke commissies. Te weten de
Jeugdcommissie en de Beachcommissie.
De jeugdcommissie houdt zich bezig met allerhande zaken betreffende de jeugd. Zo regelt de
jeugdcommissie het kader voor de teams en de indeling hiervan. Daarnaast organiseert de
jeugdcommissie tenminste één keer per jaar een minitoernooi en verschillende sociale activiteiten
voor de jeugdleden.
De tweede commissie is de beachcommissie. De beachcommissie organiseert één maal per jaar het
Savok Beachtoernooi. Tijdens dit meerdaagse evenement maken recreanten kennis met de
volleybalsport en gaan competitiespelers de strijd aan met leden van andere verenigingen. Dit alles
vindt plaats in de buitenlucht.
Op dit moment is er geen technische commissie. De trainers van de dames- en herenteams
overleggen met het bestuur over de indeling van de teams.

4. Trainingen en wedstrijden
4.1. Trainingen
De heren, dames en aspirantenteams trainen tweemaal per week, te weten op dinsdag en vrijdag. De
mini’s trainen eenmaal per week, op vrijdagavond.

De vereniging streeft er naar om alle teams op hun eigen niveau te laten trainen en wedstrijden te
laten spelen. Daarbij speelt plezier in het volleybalspel een belangrijke rol.
Savok streeft er naar om ook de komende jaren met een gelijk aantal teams te starten in de
competitie. Daarbij speelt de doorstroming van de jeugd naar de senioren een belangrijke rol. De
jeugd staat hierbij voorop en zo nodig moet een ouder lid plaats maken voor een jeugdlid. Daarbij is
het wel van belang om iedereen zoveel mogelijk tevreden te houden.
4.2 Wedstrijden
De dames, heren en aspiranten komen uit in de competitie georganiseerd door de Nevobo. Ten tijde
van het opstellen van dit document komen de teams uit in de volgende niveaus:
- Dames 1: Dames 2e klasse E
- Dames 2: Dames 4e klasse D
- Heren: Heren 2e klasse C
- Aspiranten B: 2e klasse B
- Aspiranten C: 2e klasse C
Doelstelling is om de komende jaren te handhaven in deze niveaus of een niveau te stijgen. Daarbij
blijft plezier in de volleybalsport het uitgangspunt.
De mini’s spelen in verschillende niveaus. Naar gelang hun leeftijd worden zij ingedeeld. Ook hier ligt
de nadruk op het plezier om samen te leren volleyballen.
4.3 Accommodatie
Savok traint en speelt haar thuiswedstrijden in MFC de Statie. De thuiswedstrijden van de aspiranten,
dames en heren worden gespeeld om zaterdagmiddag. De mini’s spelen éénmaal per jaar een
toernooi in De Statie op zaterdagochtend.
In de zomermaanden kan er gebruik gemaakt worden van het beachvolleybalveld op Sportpark ’t Sas.

5. Vrijwilligers
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook Savok draait op vrijwilligers en het is voor onze
vereniging essentieel om goed met hen om te gaan. Savok heeft vrijwilligers in alle gelederen van de
club hetgeen ook bijdraagt aan het clubgevoel.
Savok stelt zich als vereniging ook open voor leerlingen die een maatschappelijke stage moeten
volgen. Hiermee staat Savok open voor het maatschappelijk belang. Savok biedt hiermee jonge
mensen de kans om te ervaren hoe het is om vrijwilligerswerk te doen binnen een sportvereniging.

6. Veiligheid
6.1. Richtlijnen
Savok vindt het van groot belang dat ieder lid in een veilige omgeving en met veel plezier kan
sporten. Savok hecht waarde aan een sportomgeving waarbij voldoende aandacht wordt geschonken
aan het voorkomen van ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Hierbij

volgt onze vereniging de richtlijnen van het NOC*NSF nauwgezet (www.centrumveiligesport.nl). We
verwachten van onze leden dat zij deze visie onderschrijven en hier ook aan bijdragen.
6.2. Vertrouwenscontactpersoon
De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over
of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en die hierover wil praten met iemand.
Savok heeft op dit moment drie vertrouwenscontactpersonen. Dit zijn Elise Ferket (speelster dames
2), Hanneke Vale (secretaris Savok) en Karin van de Vijver (algemeen bestuurslid Savok).
6.3. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Savok werkt met een VOG-beleid. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde
doel, bij deze het werken met minderjarigen in de vereniging.
Meer informatie over de VOG is te vinden op https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-enmaatschappij/verklaring-omtrent-gedrag-aanvragenwww.nocnsf.nl/vog en https://nocnsf.nl/watdoet-nocnsf/sport-en-maatschappij/verklaring-omtrent-gedrag-aanvragen

7. Nawoord
Het beleidsplan is een dynamisch document. Wanneer de omstandigheden dit vragen, zal het
document worden aangevuld of aangepast.
Bij vragen over dit document kan contact worden opgenomen met het bestuur.
Bestuur Savok, mei 2022

