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VOORWOORD 

 
 
Hartelijk welkom bij onze gezellige volleybalvereniging! Fijn dat we jou als nieuw lid  
mogen begroeten. 
 
Voor je ligt het informatieboekje van volleybalvereniging Captains***Kangeroe.  
Ik ben begonnen met ‘onze gezellige vereniging’, dat is onze vereniging! 
Je wordt lid omdat je de volleybalsport wilt beoefenen. Je zoekt ongetwijfeld ook een 
stuk gezelligheid. Beide zijn mogelijk binnen onze vereniging. 
 
Het bestuur denkt dat met de introductie van dit voorlichtingsboekje de vereniging zich 
duidelijk presenteert en dat door de uitgave een hoop vragen op voorhand beantwoord 
wordt. 
 
Wij hopen dat je dit boekje met veel aandacht zult lezen en het begin is van een leuke tijd 
bij Kangeroe. 
 
Namens het bestuur, 
Herre Oosterhof, voorzitter 
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1. PRESENTATIE 

 
Volleybalvereniging Kangeroe is opgericht in 1972. De oprichting 
was een initiatief van een aantal leerlingen van de toenmalige 
school ’Jan van Arkel’. De vereniging groeide gestaag door in 
grootte. Het hoogtepunt lag in de jaren 80 toen er bijna 400 
leden waren.  
Nu zitten we wat ledenaantal betreft al jaren zo rond de 260. 
Het merendeel is jeugd. Helaas zijn er minder seniorenteams. 
De groep recreanten blijft met ongeveer 80 leden stabiel. 
 
 

Wij behoren tot de grotere zaalsportverenigingen van de gemeente Hardenberg. Binnen 
deze gemeente zijn, naast ons, nog zes andere volleybalverenigingen actief. 
De afgelopen decennia hebben we veel hoogtepunten gehad: een aantal (jeugd)-
interlands, eredivisiewedstrijden, internationale- en nationale (zit)volleybaltoernooien . 
Daarnaast waren we met zowel de heren als de dames meerdere malen sportteam van de 
gemeente Hardenberg.  En natuurlijk het 3-daagse beachvolleybaltoernooi van Beach & 
Teach op de Sportboulevard. 
 
We hebben vaak op hoog niveau gespeeld. De heren hebben tot een jaar of vijf geleden 
op 1e divisieniveau geacteerd en doen in dit seizoen , na een herstart, mee in de 3e divisie. 
Dames 1 speelt in de promotieklasse.  
Al onze jeugdteams spelen in de Nevobo competitie  regio Noord op een passend niveau.  
 
Kangeroe is een vereniging waarbinnen een aantal stromingen zijn te onderkennen. 

Eerstens hebben we een aantal seniorenteams en een groot aantal juniorenteams. 

Door deze teams heen loopt een onderscheid tussen teams die in de eerste plaats voor 
de prestatie spelen (en natuurlijk veel plezier in het spelletje hebben) en andere teams die 
in de competitie spelen (en ook willen winnen) omdat ze volleyballen een leuke sport 
vinden. Er is echter geen verschil in trainingsuren per week, het streven is om alle teams 
twee keer per week te laten trainen.  
 

Dan is er binnen de vereniging een hele grote groep jonge leden, de mini’s. Vanaf zes 

jaar kunnen ze lid worden van de vereniging en worden hen de eerste beginselen van het 
volleyballen bijgebracht d.m.v. het circulatie-minivolleybal. 
Ook mini’s trainen twee keer per week. 
 

Tenslotte hebben we de recreanten. De naam zegt het al: ze spelen en trainen omdat 

ze dat leuk vinden. En om alle misverstand te voorkomen: er wordt daar meestal pittig 
getraind en gespeeld. Meerdere recreanten spelen met een team in de Kangeroe Bedrij-
vencompetitie  op de vrijdagavond en één recreantenteam doet mee in een z.g. ‘wilde’ 
competitie. De meeste recreanten komen wekelijks voor een lekkere pot volleybal. 
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2. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

1. Prestatie-gericht-volleybal 
2. Niet-prestatie-gericht-volleybal 
3. Recreatie-volleybal 

2.1.  Prestatie-gericht-volleybal 
Bij prestatie-gericht-volleybal moet de mogelijkheid bestaan om een zo hoog mogelijk 
niveau te behalen. De vereniging stelt zich ten doel de voorwaarden en kaders te 
scheppen om dit gestalte te geven. 

2.2. Niet-prestatie-gericht-volleybal 
Binnen de vereniging moet er ruimte zijn voor spelers/speelsters, waarbij het accent 
niet ligt op het presteren op het hoogst haalbaar niveau, maar op spelvreugde, sociale 
kontakten, etc. 

2.3. Recreatievolleybal 
Ook het recreatievolleybal moet zijn eigen plaats hebben binnen de vereniging, met 
de daarbij behorende financiële verplichtingen. Er moet ruimte zijn om op elk niveau 
van beginners tot gevorderden, incl. ex-competitie spelers, te kunnen spelen. Tevens 
moet er minstens 1x per jaar een recreantentoernooi worden gehouden. Ook moet de 
gelegenheid worden gegeven om toernooien tegen andere verenigingen uit/thuis te 
spelen. 

2.4. Zitvolleybal 
Zitvolleybal is een sport die in Nederland door iedereen beoefend mag worden, of je 
nu een handicap hebt of niet.  
Bij voldoende interesse wil Kangeroe een zitvolleybalteam vormen en deelnemen aan 
de competitie. Dit wordt door de Nevobo aangeboden in toernooivorm, eens per 
maand op een zaterdag. Een team kan zich per toernooi opgeven. 
Zit- en regulier volleybal mogen naast elkaar beoefend worden en men hoeft niet 
bang te zijn om zich ‘vast te spelen’. 

 
De vereniging verplicht zich tot: 
a. Het aanstellen van trainers, gekwalificeerd voor betreffend niveau. 
b. Inhuren zaalruimte voor extra trainingen (indien gewenst) 
c. De financiële verplichtingen van spelers aanvaardbaar houden. 

Dit alles binnen de financiële mogelijkheden van de vereniging. De vereniging kan deze 
mogelijkheden verruimen door het aantrekken van gelden van derden. 
 
Andere voorwaarden zijn: 
a. De teams spelen onder de verenigingsnaam (naam koppeling "sponsor" is mogelijk bij 

een door het bestuur te bepalen sponsorbedrag) 
b. De financiële verplichtingen van de hoogste teams mogen nooit ten koste gaan van 

de rest van de vereniging. 
c. Eigen spelers moeten voldoende aanwezig zijn ("Kangeroe identiteit") 
d. Van spelers/speelsters mag inzet en enthousiasme t.a.v. de vereniging gevraagd wor-

den. 
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3. JEUGDBELEID 

 

3.1. Toplijn 
In 2006 is binnen volleybalvereniging Kangeroe aanzet gegeven voor het vernieuwen 
van het jeugdbeleid, met als doel eigen jeugd opleiden tot goede volleyballers. En uit 
eigen 'kweek' spelers klaarstomen voor Dames 1 en Heren 1.  
 
We zijn met elkaar tot de overtuiging gekomen dat getalenteerde jeugdspelers ook de 
mogelijkheid moeten krijgen zich door goede en intensieve training verder te ontwik-
kelen. Deze jongelui krijgen, naast de normale teamtraining, ook nog extra training, 
de zogenaamde niveautraining. Deze opleiding sluit goed aan bij de doelstelling van 
Kangeroe om jeugd door te laten stromen naar hogere seniorenteams die minimaal in 
de 2e divisie landelijk spelen. 

3.2. Breedtesport 
Ook de jeugdvolleyballers die in de andere teams spelen krijgen een goede technische 
volleybalopleiding. Al zullen zij niet op het hoogste niveau spelen,  in de regiocompeti-
tie is de uitdaging niet minder groot. Ook zij willen een lekkere pot volleyballen. 

3.3. Jeugdcommissie 
Regelt bijkomende zaken om alles rondom de volleybaljeugd te stroomlijnen, zoals 
vervoersroosters, ouderavonden, uitstapjes naar speciale wedstrijden, e.d. 
Binnen de jeugdcommissie is een vertrouwenspersoon. Zie punt 4.7 

 
 

 

 

LEEFTIJDSGRENZEN 

Circulatie- minivolleybal  6 tot 12 jaar 

C-jeugd  12 en 13 jaar 

B-jeugd  14 en 15 jaar 

A-jeugd  16 en 17 jaar 

Senioren 18 jaar en > 
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4. COMMUNICATIE 

Binnen onze vereniging is een goede communicatie van groot belang. We hebben geen 
eigen sporthal, we trainen in meerdere hallen en zalen, zodat we nergens clubmedede-
lingen kunnen ophangen. We hebben dus voor een andere wijze van communicatie moe-
ten kiezen. 

4.1. Website 
Op de website www.kangeroe.com wordt vermeld wat voor “nu en morgen” van be-
lang is. Zo lees je daar het wedstrijdprogramma, aanvangstijden, wijzigingen bij trai-
ningen of competitiewedstrijden, verslagen van gespeelde wedstrijden, kortom, alle 
fijne, goede, nare en slechte berichten.  
Binnen bestuur en vereniging geldt de website als de officiële spreekbuis van de club. 

4.2. E-mail 
Het e-mailadres van Kangeroe is info@kangeroe.com.  Via dit adres komen alle bin-
nenkomende berichten bij een verenigingscontactpersoon, die de informatie door-
sluist naar de betreffende leden, c.q. commissies. 
Bij uitgaande e-mailpost wordt discretie in acht genomen m.b.t. de e-mailadressen van 
Kangeroeleden die bij de administratie bekend zijn. 

4.3. WhatsApp 
Dit medium is erg in trek bij teams en groepen. Ideaal voor snelle uitwisseling van in-
formatie, maar niet geschikt voor het delen van gedachtegoed. Het bestuur houdt 
persoonlijk contact hoog in het vaandel. 

4.4. Algemene Ledenvergadering 
Eén maal per jaar (meestal in november) is er de Algemene Ledenvergadering waarin, 
naast bestuurlijke zaken, leden de kans krijgen hun mening over bestuur en gang van 
zaken binnen de vereniging kenbaar te maken. 

4.5. Bestuursvergadering 
Daarnaast mogen leden bij elke bestuursvergadering vragen stellen over kwesties die 
hen bezig houden. Wie van die gelegenheid gebruik wil maken, moet dit in de dagen 
voor de vergadering melden bij de secretaris. 

4.6. Contact trainer/coach 
Het bestuur promoot het onderling contact tussen speler en thuisfront met de trai-
ner/coach.  Hij/zij zal zoveel mogelijk op geëigende momenten berichten doorgeven, 
maar omgekeerd is onderling contact indien nodig aan te bevelen. 

4.7. Vertrouwenspersoon 
In voorkomende gevallen kan contact worden opgenomen met de vertrouwensper-
soon van onze vereniging. Andersom kan hij/zij, indien nodig, de betreffende persoon 
of ouders benaderen.  

http://www.kangeroe.com/
mailto:info@kangeroe.com
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5. AANMELDEN 

Als je lid wilt worden van onze vereniging mag je gerust eerst vrijblijvend een paar trai-
ningen meemaken. Je kunt zo inschatten of volleybal iets voor je is, of de sfeer goed is, of 
de trainer je aanspreekt. 

 

5.1. Procedure 
Als je beleving positief is, dan kun je je via het aanmeldingsformulier aanmelden.   
Wil je competitie gaan spelen dan word je aangemeld bij de Nevobo, zodat je een spe-
lerskaart krijgt.  

5.2. Rechten en plichten 
Ben je lid, dan heb je bepaalde rechten en plichten en wordt er ook in ander opzicht 
iets van je verwacht. Kangeroe zal er voor zorgen dat je in een zaal één, twee of drie 
keer in de week kunt trainen. Kangeroe zal zorgen voor een trainer/trainster. Dat laat-
ste valt niet altijd mee; er is helaas een tekort aan trainers binnen de vereniging. 
 
Tot de plichten behoort het betalen van contributie. Zie punt 7. En, afhankelijk van je 
leeftijd en catagorie, het verrichten van bepaalde activiteiten binnen de vereniging. 
Zie punt 12 

5.3. Verwachtingen 
Dan zijn er niet-verplichte rechten en plichten. We verwachten dat je de trainingen heel 
regelmatig bezoekt en dat je je bij de trainer afmeldt als je een keer niet kunt. We ho-
pen dat je je zult laten kennen als een positief ingesteld lid en meedoet aan clubtoer-
nooien, festiviteiten en de financiële acties die we per jaar hebben. Zie punt 16 
Kortom: draag bij aan de sfeer binnen de club. 

https://kangeroe.com/clubinfo/lidmaatschap/
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6. AFMELDEN 

Voor iedereen komt er na korte of lange tijd een moment dat je als lid van Kangeroe gaat 
bedanken. De redenen om het lidmaatschap te beëindigen zijn heel divers: verhuizing, 
studie buiten Hardenberg, langdurige blessures, leeftijd, tot de conclusie komen dat vol-
leybal niet je sport is, een gevoel van ontevredenheid of teleurstelling. En daarmee zijn 
nog niet alle redenen genoemd. Wij zien graag dat, bij afmelding, de reden wordt ver-
meld; soms kunnen we als bestuur er iets van leren. 
 
 

6.1. Procedure 
Wanneer de beslissing tot opzegging genomen is, moet dat aan de ledenadministra-
ties medegedeeld worden. Gebruik hiervoor het afmeldingsformulier op onze websi-
te. Je afmelding wordt altijd bevestigd. 
Twee maal in een kalenderjaar kun je je lidmaatschap beëindigen:  
per 1 juli en per 1 januari. 
Wanneer je ervoor zorgt dat je afmelding op tijd bij de ledenadministratie aanwezig is, 
stopt je lidmaatschap en de betaling van contributie per bovengenoemde data. Ben je 
niet op tijd met je afmelding, en we houden daar streng de hand aan, dan eindigt het 
lidmaatschap een half jaar later. En dat is jammer van je geld. Wanneer je van mening 
bent dat er voor jou een uitzondering op deze gang van zaken gemaakt moet worden, 
dan kun je een verzoek indienen bij het bestuur. 

6.2. Inleveren trainingspak 
Wanneer je in bezit bent van een gesponsord trainingspak, moet je deze inleveren bij 
de Ledenadministratie. Zie punt 10.2 

6.3. Spelerskaart 
Deze mag je meenemen. Bij achterlating wordt de spelerskaart voor de duur van de 
geldigheid bewaard bij de Ledenadministratie. 

6.4. Wedstrijdkleding 
De teams ontvangen een tas met wedstrijdshirts. Na afmelding moet het shirt weer in 
de tas liggen. 
Zie ook punt 7.4. 

https://kangeroe.com/afmelden/
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7. CONTRIBUTIE 

Wie lid is van onze vereniging dient contributie te betalen. Deze contributie wordt elk 
kwartaal geïnd door de penningmeester via automatisch incasso.  
Via het aanmeldingsformulier is aangegeven dat leden hiermee akkoord gaan. 
Voor een goed begrip is het nodig en nuttig de hoogte van de contributie toe te lichten. 
 

7.1. Het basisbedrag 
Ten eerste is er een basisbedrag. Dat verschilt per categorie. Senioren betalen meer 
dan jeugdleden en jeugdleden betalen meer dan minileden. Per jaar wordt deze con-
tributie verhoogd met de inflatiecorrectie die de gemeente ons oplegt bij het huren 
van zalen. 

7.2. Tweede training 
De meeste teams trainen twee maal in de week. Ook voor de minijeugd worden twee 
trainingen ingepland. Voor die tweede training moet extra betaald worden. Logisch, 
want het bestuur moet voor die trainingen zaalruimte inhuren. De eventuele derde 
training wordt niet in rekening gebracht. 

7.3. Spelerskaart 
Voor ieder geldt: als je competitie speelt, heb je een spelerskaart van de Nevobo (Ne-
derlandse Volleybal Bond) nodig. De prijs ervan verschilt, net als de basiscontributie, 
per categorie. De penningmeester int dit bedrag en schuift het meteen door naar de 
Nevobo. De vereniging houdt hier niets van over. 

7.4. Huur wedstrijdshirt 
Voor het gebruik van een wedstrijdshirt wordt een bedrag van €3,00 meegenomen in 
de kwartaalafdracht via automatische incasso. (€1,00 kledinghuur per maand). Voor 
het wedstrijdshirt van de minijeugd geldt de huurprijs van €2,25 per kwartaal. (€ 0,75 
per maand). Het wedstrijdbroekje moet zelf worden aangeschaft (Prins Sport weet 
wel welke nodig is).  

7.5. Recreanten 
Voor recreanten geldt dat zij de basiscontributie 
betalen voor een keer trainen per week. Wordt er 
twee keer per week getraind, dan zal dat in de 
contributie worden meegenomen.  
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8. COMPETITIE 

Kangeroe speelt alle thuiswedstrijden op zaterdag in sporthal 
De Meet. Daarom voelen we deze hal ook als onze thuisbasis en 
hebben de kantine in eigen beheer.  

De uitwedstrijden zijn bijna altijd op vrijdag of zaterdag. Wij spelen onze wedstrijden in 
regio Noord. 
Onze minispelers hebben hun eigen competitie op zaterdagmorgen. Per jaar worden op 
ongeveer 12 zaterdagen in wisselende sporthallen in de regio door de Nevobo CMV-
wedstrijden georganiseerd. 

8.1. Wedstrijdwijzigingen 
Wijzigingen in vastgestelde wedstrijden worden door de wedstrijdsecretaris aan de 
betreffende trainer en/of het team doorgemaild. 

8.2. Vervoer 

8.2.1.    Senioren 
Senioren regelen zelf het vervoer naar uitwedstrijden. 

8.2.2.    Junioren 
Voor elk juniorenteam wordt voorafgaand aan de competitie door de trainers  een 
vervoersrooster gemaakt. Deze wordt aan de spelers uitgereikt en is na te slaan 
op de website onder de teamnaam. 

8.2.3.    CMV-jeugd (mini’s) 
Het vervoer van de mini-jeugd wordt centraal geregeld. Voorafgaand aan de start 
van de competitie ontvangen de ouders een datalijst waarop ze kunnen aangeven 
wanneer ze wel of niet kunnen rijden. Naar aanleiding daarvan wordt een ver-
voersrooster gemaakt. Deze wordt aan de spelers uitgereikt en is na te slaan op de 
website onder Competitie/CMV-competitie. 

8.3. Ballenbeheer 
Elk competitie spelend team krijgt een tas met 6 ballen ter beschikking voor de uitwed-
strijden en/of toernooien. De ballen krijgen per team een eigen en unieke codering. Elk 
team is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de ballen (met uitzonde-
ring van normale slijtage) en het voorkomen van zoekraken van de ballen.  
 
Voor thuiswedstrijden en de trainingen zijn ballen beschikbaar die liggen opgeborgen in 
ballenkasten in onze eigen berging. Voor de trainingen zijn speciale ballenwagens. Deze 
kunnen gevuld worden en na gebruik moeten de ballen weer in de kast worden gelegd. 

8.4. Boetes 
Deze worden door de Nevobo opgelegd bij niet nakomen van verplichtingen. Deze 
kunnen zeer divers zijn, zoals het te laat inleveren van teamopgaven,  het niet op ko-
men dagen van een aangewezen scheidsrechter of het opstellen van een onrechtma-
tige speler. Het bestuur van Kangeroe bepaalt of een boete rechtstreeks aan de Ne-
vobo wordt betaald of moet worden verhaald op een team, speler of scheidsrechter. 
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9. DEELNAME AAN TOERNOOIEN 

Deelname aan toernooien bij andere verenigingen zijn voor rekening van het team. 
M.u.v. toernooien die onder auspiciën staan van de Nevobo, bijvoorbeeld het NOJK 
(Nederlandse Open Jeugd Kampioenschap) of de indelingstoernooien. 
Voor deelname aan het gerenommeerde Doezumtoernooi wordt een eigen bijdrage 
gevraagd. 
Kosten van toernooien in de Meet zijn voor rekening van Kangeroe. 
 

10. KLEDING 

10.1. Senioren, junioren en mini-jeugd 
Alle competitie spelende teams krijgen een tas met wedstrijdshirts. Voor het wed-
strijdshirt wordt in de kwartaalafdracht een huurbedrag meegenomen. 
Het wedstrijdbroekje moet zelf worden aangeschaft. Tijdens de trainingen wordt ge-
wone sportkleding gedragen, geen wedstrijdtenue. Meer info. 

10.2. Trainingspakken 
D.m.v. sponsoring kan een team trainingspakken krijgen. Wees daar zuinig op. Het 
blijft eigendom van de vereniging en bij afmelding dient het pak te worden ingeleverd 
bij de Ledenadministratie. Bij niet inleveren wordt het pak in rekening gebracht van de 
speler.  
 

11. AVG: lees onze Privacy Policy 

  

https://kangeroe.com/wedstrijdkleding/
https://kangeroe.com/privacyverklaring/
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12. SAMENWERKING FYSIOTOTAAL MET KANGEROE 

 
 

 
 
Begin juni 2011 zijn FysioTotaal en volleybalvereniging Kangeroe een samenwerking aan-
gegaan. De wens van zowel Fysiototaal en Kangeroe is om de leden begeleiding te bieden 
op medisch gebied. 
Deze begeleiding zal bestaan uit: Presentatie, Screening en Voorlichting. 
Het doel hierbij is het voorkomen van blessures, behandelingsmogelijkheden van blessu-
res etc. 
 
Dit betekent dat Fysiototaal samen met Kangeroe gaat kijken waar er misschien blessures 
kunnen ontstaan en hoe deze voorkomen kunnen worden.  
 
Hierdoor wisselen beide partijen hun informatie uit, en kunnen ze leren van elkaar. Dit 
houdt ook in dat alle leden van Kangeroe met een blessure zich kunnen wenden tot Fysi-
ototaal.  
 
I.v.m. deze uitbreiding van de begeleiding zullen de teams gescreend gaan worden op 
conditie, kracht, lenigheid en coördinatie. 
De toplijn, i.v.m. de intensiteit, 2x per jaar en alle andere teams en eventueel recreanten 
1x per jaar. 
 
Om de kosten dekkend te houden, zal een beroep gedaan worden op de aanvullende 
verzekering van de zorgverzekering. Dit doet geen aanspraak op uw eigen risico.  
Zie meer informatie op onze website. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wij vragen u onderstaande gegevens over te zetten in een e-mail, daar in te vullen en te 
sturen naar info@fysiototaal.nu 
 
Naam: 
Team: 
Burger Service Nummer: 
 
Ik heb wel/geen bezwaar tegen de screening tijdens een trainingsavond en declaratie bij 
mijn zorgverzekeraar. 
 
Reden van mijn bezwaar is……… 
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13. DE VRIJWILLIGERSMODULE VAN 
SPORTLINK 

 
Lange tijd heeft Kangeroe met een beperkt aantal vrijwilligers de activiteiten binnen de 
vereniging kunnen uitvoeren. We constateerden echter dat steeds meer werk door steeds 
minder mensen uitgevoerd werd en zo’n ontwikkeling roept irritaties op. 
Daarom hebben we een aantal jaren geleden het roer omgegooid. 
Op een ledenvergadering hebben wij voorgesteld dat elk competitiespelend lid vanaf 16 
jaar een activiteit binnen de vereniging voor zijn/haar rekening moet nemen. De aanwezige 
leden gingen hier eensgezind mee akkoord, ook al wisten wij en zij dat deze ontwikkeling 
hier en daar op bezwaren zou stuiten. Het project Club van 100 ging daarmee van start.  
 
Na 4 jaar, vanaf september 2010, werd gebruik gemaakt van de webapplicatie ClubActief, 
speciaal ontwikkeld om de taakverdeling automatisch door te voeren. 
 
Vanaf september 2019 stapten we over naar de Vrijwilligersmodule van Sportlink. 
Hierin is geen mogelijkheid meer om als lid taken aan te vinken en zal het bestuur voor 
specifieke taken de leden persoonlijk benaderen; te denken valt aan het aantrekken van 
trainers, zitting nemen in de Toernooi- , P.R.-  , of Activiteitencommissie, bestuurslid, etc. 
 
De taken die rondom wedstrijden nodig zijn worden door de taakcoördinatoren ingedeeld. 
Senioren en A-jeugd worden ingeroosterd als scheidsrechter, B-jeugd als arbiter bij CMV-
wedstrijden en B- en C- jeugd als teller volgens het DWF systeem.  

13.1. Puntenverdeling?  
- Competitiespelers vanaf 16 jaar?  
Zij zijn verplicht om 100 punten aan taakinvulling te behalen. 

- Competitiespelers bij de C- en B-jeugd?  
Zij zijn verplicht om 50 punten aan taakinvulling te behalen.  

- Minivolleyballers? 
De CMV-jeugd heeft nog geen taakverplichting!  

- Recreanten?  
Recreanten hebben geen taakverplichting! Dat neemt niet weg dat spontane inzet bin-
nen onze club erg op prijs wordt gesteld om zo een steentje bij te dragen aan een ge-
zonde vereniging.   
 
Los van de toegewezen taken wordt de zaalwacht op de zaterdag bij de thuiswedstrij-
den in de Meet ingevuld door een heel team. Zij worden per toerbeurt ingeroosterd. 
 

13.2. Verantwoordelijkheid 
Wij vinden deze manier van werken passen bij het idee dat je samen een vereniging 
maakt en daardoor als individueel lid een tikkeltje verantwoordelijkheid draagt voor de 
gang van zaken. 

 

https://kangeroe.com/dwf/
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13.3. Sanctie 
Het bestuur heeft daarom ook vastgesteld dat een lid die zijn aangegane verplichting 
niet nakomt voor één of meerdere thuiswedstrijden geschorst kan worden. 

 

14. TAAKOMSCHRIJVING  en PUNTEN 
Sportlink vrijwilligersmodule 

 
 
 
 

TAAK OMSCHRIJVING AANTAL PUNTEN 

Beheer  
van volleybalmateriaal 

 overzicht wedstrijdshirts en ballen 

 aanschaf volleybalmateriaal 

100 totaal 

Scheidsrechter coördinator  scheidsrechteraanwijzing wedstrijden 

 contactpersoon voor de vereniging naar Nevobo 

 aansturen van aspirant-scheidsrechters voor de spelre-
geltoets. 

100 totaal 

Scheidsrechter  
thuiswedstrijden 

 alle competitiespelers vanaf 16 jaar worden verplicht 
om via Volleybal Masterz de spelregeltoets af te leg-
gen.  

 zij fluiten dan t/m 3e klasse.  

 ongeveer 5 fluitbeurten  per seizoen 

15 per wedstrijd  

Scheidsrechter  
1e – en 2e klasse 

 wil je hoger fluiten, dan kan Kangeroe een Vaardig-
heidstraining organiseren. Een examen is niet nodig, 
want iedereen die de Vaardigheidstraining heeft ge-
volgd (en eerder het Spelregelbewijs heeft gehaald), 
mag fluiten in de 1e en 2e klasse.  

 een scheidsrechtercursus om hoger dan 1e kl. te mogen 
fluiten kan door Kangeroe worden geregeld.  

 ongeveer 6 fluitbeurten per seizoen in de Meet 

100 totaal 
 

Scheidsrechter  
neutraal 

 uitwedstrijden in de promotieklasse en hoger. 
(de Nevobo betaalt per wedstrijd een bedrag + reiskos-
tenvergoeding) 

 een scheidsrechter cursus kan door Kangeroe worden 
geregeld. 

100 totaal 

Scheidsrechter begeleiding  begeleiden van aspirant-scheidsrechters 100 totaal 

Scheidsrechter/Teller bij 
miniwedstrijden 

 3 zaterdagochtenden per seizoen  

 3 á 4 wedstrijden van 30 min. per ochtend 

5 per wedstrijd 

Tellen bij thuiswedstrijd  hoofdzakelijk een taak voor B- en C-jeugd 15 per wedstrijd  

https://www.volleybalmasterz.nl/wat-is-masterz/
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Trainer  trainen van een team 

 indien mogelijk ook coachen  

100 totaal 
+ vrijwilligers vergoeding 

Assistent-trainer  ondersteuning bij de training 

 indien mogelijk ook coachen 

100 totaal 
+ vrijwilligers vergoeding 

Coach/begeleider van een 
team 

 vaste coach bij wedstrijden 100 totaal 
+ vrijwilligers vergoeding 

Oproepkracht  oproepkracht algemeen 

 als seniorentrainer 

 als recreantentrainer 

 als juniortrainer 

 als minitrainer 

 als coach 

15 per invalbeurt 

Bestuurslid  beleidsvorming 100 totaal 

Technische Commissie (TC)  technische zaken m.b.t. (competitie)teams 100 totaal 

Miniwerkgroep  activiteitenbegeleiding 

 maken van vervoersrooster 

50 totaal 

Minivelden opbouwen  3 keer per jaar op de vrijdagavond 10 per keer 

Wedstrijdleiding bij  
CMV-wedstrijden  

 3 keer per seizoen op zaterdagochtend 

 ontvangen van teams 

 omroepen van wedstrijden 

 verwerken van de uitslagen 

35 per ochtend 

Wedstrijdsecretaris  contact met de Nevobo  

 team- en spelersopgave aan de bond doorgeven 

 opstellen van het thuisprogramma 

 regelen van (verzoeken om) wedstrijdwijzigingen 

 wedstrijdprogramma op de website en naar de Toren 

100 totaal 

Takencoördinator  werken met Sportlink module Vrijwilligers 

 invulling van zaalwacht en tellers bij wedstrijden 

100 totaal 

Ledenadministratie  werken met Sportlink module Ledenadministratie 

 verwerken van aan- en afmeldingen 

100 totaal 

Administratieve  
werkzaamheden 

 divers 

 kennis van Word en Excel 

50 totaal 

Toernooicommissie  wedstrijdleiding indelingstoernooi(en) 

 organisatie van diverse Kangeroe toernooien 
Mogelijke toernooien zijn: Starttoernooien,  
Mixtoernooi, Recreantentoernooi, Jeugdtoernooi 

100 totaal 

Activiteitencommissie  divers (bijv. jubilea, afsluitingsfeesten, jeugdkamp) 50 totaal 
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Hand- en spandiensten  eenmalige acties, klussen, e.d. 

 bijv. een keer assisteren bij toernooien 

 bijv. een keer assisteren bij activiteiten 

50 totaal 

Redactie social media  contact tussen vereniging en media 50 totaal 

Redactie Nieuwsbrief  maandelijks 

 redactiewerk 

 digitale verspreiding 

100 totaal 

Grafisch ontwerpen  
voor P.R. 

 kennis van grafische programma’s 50 totaal 

Zaalwacht ondersteunen  vaste kracht voor begeleiding van de aangewezen 
zaalwacht op zaterdag in de Meet 

vrijwilligerswerk 

Wedstrijdleiding bij  
bedrijven competitie 

 op vrijdagavond om de 14 dagen in de Meet 

 ongeveer 10 keer per seizoen 

100 totaal 

 

 

 
 
 

 De verplichting tot het vervullen van een taak geldt voor competitiespelers. 
Om de taken evenredig te verdelen worden punten toegekend. Het streven is 
om per seizoen 100 punten p.p. te behalen. 
 

 Van de overige leden (of ouders) wordt het erg op prijs gesteld als zij bijdragen 
in het vervullen van taken of werkzaamheden.  
 

 Trainers zijn gevrijwaard van de taak scheidsrechter. 
 

 De punten worden toegekend, nadat een taak is vervuld.  
 

 Het bestuur behoudt zich het recht om in voorkomende gevallen een competitie-
speler in te roosteren voor een taak waarvoor hij/zij zich niet heeft opgegeven.  
Te denken valt aan bijvoorbeeld fluiten en/of tellen bij wedstrijden.  
 
 

 

 

“In onze vereniging doen we het samen” 
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15. SPONSOREN 

Door o.a. de genoemde aspiraties van de vereniging en het bedrag dat wij aan zaalhuur 
moeten betalen zijn de bijdragen van onze sponsoren erg belangrijk. 
Op meerdere manieren worden we door bedrijven en zaken gesteund.  
 
CAPTAINS***KANGEROE   
Maar liefst 47 van de 50 leden van de businessclub TOP CAPTAINS  hebben besloten onze 
volleybalclub gezamenlijk te steunen. Deze hoofdsponsor draagt in belangrijke mate bij 
aan alle clubactiviteiten. 
 
Bordsponsoren. In sporthal De Meet zijn een groot aantal bedrijven die via borden onze 
vereniging steunen.  
Clubbladsponsoren. In ons lijfblad, de Buidelpost, staan advertenties van sponsoren, die 
het mogelijk maken om de kosten van het drukwerk te verlagen. 
 
Wij hopen nog meerdere jaren met genoemde sponsoren samen te werken. 
 

 
 

16.  FINANCIËLE ACTIES 

Wij willen de contributie graag zo laag mogelijk houden. Dat is in het belang van iedereen. 
Toch moeten binnen de vereniging allerlei activiteiten en ontwikkelingen blijven plaats-
vinden. Voor het bestuur is dat naar beide kanten toe een opgave.  
Daarom proberen we twee maal per jaar een financiële actie te organiseren. “Buiten-
staanders” betalen mee aan de verenigingsactiviteiten; leden kost het alleen inzet. Daar-
om willen we graag dat zoveel mogelijk leden actief bij deze acties betrokken zijn. 
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17. STICHTING BEACH&TEACH” 

Binnen onze vereniging leeft veel enthousiasme voor het beachvolleybal. Dat uitte zich 
gedurende 17 jaar in de massale deelname aan het Veltink Sierink Beachvolleybaltoernooi. 
De beachcommissie heeft in 2014 besloten de organisatie te stoppen  
 
Het begon allemaal in 1996, tijdens het brainstormen over de viering van het 25-jarig be-
staan van volleybalvereniging Kangeroe. Daar ontstond het idee om een groot volleybal-
toernooi op de Markt te houden.  
Vanaf dat moment werd jaarlijks het 3-daags Veltink Sierink Beachvolleybaltoernooi geor-
ganiseerd. Dit vond plaats op de markt in het centrum. Dan werd op de donderdag- en 
vrijdagavond recreatief gevolleybald door recreanten- en bedrijventeams. Overdag vul-
den de scholieren van zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs de zandvlakte 
en de zaterdag was voor competitiespelende volleyballers van 1e divisie t/m 2e klasse.  
 
 

Gelukkig is vanuit Kangeroe is een werkgroep ontstaan, die de 
Stichting beachvolleybalschool  Beach & Teach  heeft opge-
richt.  
 
Beach & Teach  is m.i.v. mei 2015 van start gegaan op de sport-
boulevard aan de Jan Weitkamplaan te Hardenberg en zal in de 
zomer diverse toernooien aanbieden, evenals de voortzetting 
van het 3-daagse beachvolleybaltoernooi. 

Er is niet alleen maar de beschikking over vier professionele beachvolleybalvelden, maar 
ook prachtige kleedkamers met douches en er is een heel gezellige kantine bij.  
Kortom: een perfecte locatie om gezellig en/of fanatiek te kunnen beachen. 
 
Beach & Teach is een stichting. En een stichting heeft geen leden, maar donateurs.  
Door een bijdrage te storten word je dus donateur van Beach & Teach en vervolgens krijg 
je van haar het recht om gebruik te maken van alle faciliteiten (palen, netten, lijnen, bal-
len, kleedkamers, douches etc.)  
 
De donatie kun je overmaken op rekeningnummer NL25RABO0141072040 t.n.v. Beach en 
Teach. 
 
Informatie via Mart Hamhuis, info@beachteach.nl 
 
Landelijk is het beachvolleybal flink in opmars. De Nevobo heeft een nationale  
beachcompetitie en daarnaast worden steeds meer toernooien georganiseerd.  
Ook Beach & Teach participeert daarin. 
 
 
 

mailto:info@beachteach.nl

