VoNo Ouderbijeenkomst
Seizoen 2016/2017

VoNo jeugdcommissie
Donderdag 6 oktober

Welkom
Inleiding : een korte film over “Het Verenigingsleven”.
https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w

Jeugdbestuur VoNo :
-

Patrick Prins (voorzitter)
Elsbeth Visser (bestuurslid)
Evelyne Stada (evenementencommissie)
Marijke Hanssen (ledenadministratie jeugd)
Robert Klinkenberg (pr + ict)

Technische commissie jeugd :
-

Sjoerd Slavenburg (voorzitter technische commissie)
Trainers

Combinatie functionaris gemeente Amsterdam :
- Taco Toonen

Doelstellingen 2016/2017 (a)
• Bevorderen kwaliteit
- Ontwikkelen technische leren + per team leerdoelen opstellen
- Opleiden trainers
- Opleiden jeugdleden fluiten wedstrijden
- Implementeren beleid sportveilig klimaat

• Bevorderen verenigingsgevoel
- Alle jeugdleden uitnodigingen voor alle VoNo evenementen
- Jeugd en ouders betrekken bij de organisatie van jeugdevenementen
- Evenementenkalender delen met de jeugd (website, social-media)
- Ouderbetrokkenheid

• Organisatiestructuur versterken
- Vrijwilligerscommissie opzetten (Taco Toonen geeft uitleg)

Doelstellingen 2016/2017 (b)
• Communicatie
- Jeugdbestuur zichtbaarder voor ouders en jeugd
- Meer gebruik maken van social-media en website

• Ouderparticipatie
-

Kijken tijdens de training / wedstrijden
Helpen met het opzetten van de velden / netten
Vervoer van en naar de sporthal
Coach wedstrijdteam
Wedstrijd fluiten / Scheidsrechter
Helpen bij evenementen

Het spelen van wedstrijden
• Wedstrijden CMV-niveau (Circulatie-Mini-Volleybal)
• Wedstrijden Aspiranten-niveau

Communicatie rondom de wedstrijden:
• CMV-niveau: communicatie omtrent de wedstrijden verloopt via de
website en teamwhats-app
• Aspiranten-niveau: communicatie omtrent de wedstrijden verloopt via
whats-app en via de Nevobo-app

Voor aanvullende informatie rondom ons beleid:
• Bezoek : http://vono.nl/images/vono-jeugdbeleid.pdf

Gedragsregels
• Aanwijzingen van de trainer / coach worden opgevolgd
• De (wissel)acties van de coach staan niet ter discussie
• We informeren elkaar tijdig en zorgvuldig, b.v. over afwezigheid tijdens de
training/wedstrijden
• We gebruiken geen grof taalgebruik
• Ongewenst gedrag, zoals pesten (lichamelijk of geestelijk) wordt niet
getolereerd. Ook andere onheuse bejegening wordt gezien als ongewenst
gedrag. VoNo zal betrokkene hier altijd op aanspreken.
• Kinderen die niet trainen, spelen/lopen ook niet op het veld. Dit kan de
training hinderen en voor onveilige situaties zorgen
• Van ouders aan de kant, mag worden verwacht dat zij kinderen die
meekomen ook uit het trainingsveld houden
• Ga zorgvuldig om met het materiaal wat je ter beschikking wordt gesteld.
Een volleybal is geen voetbal en je mag er dus ook niet op gaan zitten !

Bij wie kan je terecht met vragen?
• Vragen over teamindeling en andere jeugd technische zaken: Sjoerd
Slavenburg - jeugdcommissie@vono.nl
• Vragen over jeugdevenementen: Evelyne Stada jeugdcommissie@vono.nl
• Vragen over CMV wedstrijden en het regelen van invallers: Coach

• Vragen over aspirant wedstrijden en het regelen van invallers : Coach
• Alle andere vragen: info@vono.nl

Zijn er nog vragen ?
Voor aanvullende informatie verwijzen we u graag naar onze website :
www.vono.nl

