Beleid en Visie
Visie
Volleybalvereniging Groene Ster streeft naar het hoogst haalbare op sportief niveau
per team.
We ondersteunen dan ook actief het Talentontwikkelings-traject van de Nevobo.
Naast het streven naar optimaal sportief rendement willen wij volleybal aanbieden
voor iedereen. Hiermee willen we dan ook onze maatschappelijke functie vervullen.
Bij het bepalen van deze visie is gekeken naar de stad en omgeving en naar de
huidige organisatie van de vereniging.

Beleid
Wij geven bovenstaande visie vorm middels het volgende beleid:
De vereniging dient voor iedereen toegankelijk te zijn om de sport volleybal te
beoefenen, waarbij het teambelang niet uit het oog wordt verloren.
We streven naar een gezond evenwicht tussen gezelligheid / sociale aspecten en de
ontwikkeling / prestatie.
Volleybalvereniging Groene Ster wil graag jeugd uit de omgeving (vanaf 6 jaar)
interesseren voor de volleybalsport en deze zowel op sportief als sociaal gebied
begeleiden. Een veilige en gezonde manier van sporten is daarbij het uitgangspunt.
De vereniging heeft aandacht voor zowel jeugd die hun sport zien als gezellige
vrijetijdsbesteding, als jeugd welke talent hebben en vooruitstrevend zijn qua niveau.
Om de leden te faciliteren in het beoefenen van de volleybalsport, zal
Volleybalvereniging Groene Ster zorg dragen voor de beschikbaarheid van de
accommodatie, de trainingsmiddelen en de deelname aan de regionale competitie
(jeugd, senioren en recreanten). Daarnaast streeft Volleybalvereniging Groene Ster
naar optimale begeleiding en opleiding in de volleybalsport door zo goed mogelijk
passende trainers te plaatsen bij de afzonderlijke teams.

Volleybalvereniging Groene Ster wil de volleybalsport zowel in de breedte als in de
diepte bevorderen. Hiermee bedoelen we dat de bevordering van zowel de kwaliteit
(niveau van de spelers) als de kwantiteit (aantal leden) door de vereniging wordt
gefaciliteerd. Hiervoor worden op regelmatige basis passende activiteiten
georganiseerd.

Kwaliteitsbevordering
Dit stimuleren we door de organisatie van extra trainingen voor de eerste teams in
combinatie met talentvolle (jeugd)spelers, het laten deelnemen van (talentvolle)
jeugdspelers aan selectierondes van de regionale districtsteams en de mogelijkheid
voor belanghebbenden voor het volgen van aanvullende trainerscursussen.

Breedtebevordering

Hier geven wij vorm aan door het organiseren van toernooien voor speciale
doelgroepen binnen Zevenbergen en omstreken om de volleybalsport bekendheid te
geven zoals onder meer: Stratentoernooi en het basisscholen volleybaltoernooi.
Tenslotte willen we naast het bevorderen van de volleybalsport en het aantrekken
van nieuwe leden, ook een kader creëren om bestaande leden de mogelijkheid te
bieden een sociale functie te vervullen binnen de vereniging.
Dit kan o.a. op onderstaande wijze plaatsvinden:
- het geven van de mogelijkheid om zitting te nemen in een van de commissies of in
het bestuur van de vereniging;
- het geven van de mogelijkheid om als vrijwilliger te assisteren bij evenementen,
toernooien en activiteiten van de vereniging.

