
 

 

Recreantenbeleid Volleybalvereniging VVH 

Inleiding 

Volleybalvereniging Huizen heeft ruim 70 leden die deel uit maken van de groep 

Recreanten. 

Relatief gezien betreft dit een grote groep binnen de vereniging (20%) en geldt 

hier zeker een financieel belang om voor deze groep de zaken op orde te 

houden. Daarnaast leveren veel recreanten een belangrijke bijdrage aan de 

verenigingstaken die er liggen. Zonder het werk van deze groep vrijwilligers 

wordt het lastig de vereniging gezond te houden. Om ervoor te zorgen dat dit 

binnen onze vereniging goed wordt ingebed is er beleid nodig. Dit document is 

een eerste aanzet hiertoe. 

De groep Recreanten is onderverdeeld in drie groepen; de Dames-Recreanten, 

de Recreanten-Mix en de Heren-Recreanten. 

Binnen de groep als geheel, maar ook binnen de drie afzonderlijke groepen, is 

sprake van een grote diversiteit aan beleving, spelopvatting en ambities. Zo zijn 

er leden die vooral voor de gezelligheid komen trainen; het plezier met elkaar 

staat voorop en daarnaast genieten van bewegen en “het spelletje spelen”. Ook 

zijn er leden die wat fanatieker zijn;  zichzelf ontwikkelen op speltechnisch 

gebied is belangrijk en naast de training wordt deelgenomen aan de regionale 

Recreantencompetitie (8 toernooi-avonden per seizoen).  

Er is tevens sprake van grote onderlinge verschillen op gebied van leeftijd, 

spelniveau en -ervaring. Recreanten zijn leden van alle leeftijden (begin 20 tot 

60+), man of vrouw, beginnend, gevorderd en ex-competitiespelers, kortom een 

bonte verzameling van mensen met evenzoveel wensen, mogelijkheden, 

belangen en ambities. Het is niet eenvoudig om iedereen vanuit dat gegeven aan 

hun trekken te laten komen en tevreden te stellen én te houden. Dat is niet 

eenvoudig maar wel ons uitgangspunt bij het vaststellen van het Recreanten-

beleid binnen de vereniging. 

 

 

 

 

http://www.vvhuizen.nl/


Visie 

Het vertrekpunt voor het vaststellen van beleid is dat de VVH voor iedere 

recreant een aantrekkelijke vereniging is, een club waarin je welkom bent, je je 

welkom voelt, je mensen ontmoet, je gezien wordt en deel kunt nemen vanuit je 

eigen wensen, mogelijkheden, belangen en ambities. Uitgangspunten van onze 

visie zijn; binnen de recreantengroepen staat niemand aan de kant, spelen we 

samen vanuit het solidariteitsprincipe en hebben we respect voor elkaar. Het 

sociale aspect, spelplezier en het bevorderen van de onderlinge sfeer en relaties 

zijn hierin belangrijke waarden.  

Om deze visie in praktijk te kunnen brengen hebben we beleidsafspraken 

gemaakt die leiden tot een goede organisatiestructuur, voldoende 

trainingsfaciliteiten en -middelen, een helder instroombeleid voor nieuwe leden 

en doorstroommogelijkheden voor leden binnen de vereniging, een heldere 

procedure rond de indeling van teams voor de recreantencompetitie, een vaste 

taakverdeling met daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden en duidelijke 

communicatielijnen.  

De organisatiestructuur 

De recreanten participeren in het Bestuur van de VVH door deelname aan de 

bestuursvergaderingen vanuit de Recreantencommissie (één vertegenwoordiger 

namens de Recreanten). De vertegenwoordiger van de Recreantencommissie 

heeft en houdt contact met één afgevaardigde vanuit iedere recreantengroep 

(Dames, Mix en Heren).  

De vertegenwoordiger van de Recreantencommissie en de drie afgevaardigden 

vormen samen het Bestuur Recreanten, waarin eerstgenoemde optreedt als 

voorzitter. 

De vertegenwoordiger van de Recreantencommissie zorgt ervoor dat via de 

afgevaardigden per groep de recreanten op de hoogte zijn en gehouden worden 

van besluiten van het Bestuur van de VVH die hen aangaan. Tevens zorgt de 

vertegenwoordiger van de Recreantencommissie ervoor dat input vanuit de 

recreantengroepen bij het Bestuur van de VVH terecht komt. De 

vertegenwoordiger van de Recreantencommissie organiseert minimaal één keer 

per seizoen – en verder zo vaak als nodig is – een overlegmoment met de 

afgevaardigden waarin informatie wordt gedeeld en zaken worden afgestemd.  

Gedurende het seizoen worden de communicatielijnen binnen het Bestuur 

Recreanten kort gehouden en wordt er formeel en informeel effectief en efficiënt 

gehandeld. Dit is goed haalbaar omdat de meeste bestuursleden elkaar iedere 

woensdagavond op de gezamenlijke trainingsavond ontmoeten en elkaar dus 

kunnen aanspreken op zaken die actueel en relevant zijn. 



De afgevaardigde per recreantengroep heeft de taak en de verantwoordelijkheid 

om alles wat binnen de eigen groep actueel en relevant is bespreekbaar te 

maken bij de voorzitter van het Bestuur Recreanten. 

Trainingsfaciliteiten en middelen 

De recreanten trainen op de woensdagavond in sporthal de Meent in Huizen. 

Iedere groep heeft een vaste trainer (of trainers).  

Wat betreft het trainingsmateriaal zorgt de afgevaardigde per groep ervoor dat 

jaarlijks aan het eind van het seizoen wordt vastgesteld welk materiaal 

aangeschaft of vervangen moet worden. Vervolgens wordt dit gemeld aan de 

vertegenwoordiger van de Recreantencommissie die er vervolgens voor zorgt dat 

dit in de begroting van de VVH wordt opgenomen zodat het materiaal 

aangeschaft kan worden. Het trainingsmateriaal betreft hier voornamelijk ballen 

en ballentassen. De Technische Commissie van de VVH is verantwoordelijk voor 

de aanwezigheid van kwalitatief goede netten in de zaal. 

De Dames en de Heren trainen van 19.30-21.00 uur, ieder op één veld onder 

leiding van een vaste trainer. 

De Mixgroep traint van 21.00-22.30 uur op drie velden (één trainer per veld).  

Op één van de drie velden wordt door één van de vier competitieteams specifiek 

op het systeem getraind. Dit gebeurd in een roulerend systeem, zodat ieder 

team eens in de vier weken een specifieke teamtraining volgt. De teamtrainingen 

zijn erop gericht bekend te worden met het te spelen systeem en ingespeeld te 

raken op dit systeem en met elkaar.                                                              

De overige Mix-recreanten, competitiespelers en niet-competitiespelers, trainen 

op de andere twee velden in willekeurige samenstelling. Trainingstijden kunnen 

per seizoen aangepast worden, de trainingsavond in principe niet. 

Instroom nieuwe leden en doorstroombeleid binnen de vereniging 

Er is ruimte voor instroom van nieuwe leden en doorstroom van recreanten 

binnen de vereniging. Gezien de beschikbare ruimte (trainingsvelden) op de 

trainingsavonden en de daarbij behorende faciliteiten (trainers) geldt voor de 

Dames en de Heren een opnamestop bij 16 deelnemers. Eventueel kunnen 

nieuwe leden voor deze groepen op een wachtlijst worden geplaatst. Kandidaten 

die eventueel op een wachtlijst voor de Dames of de Heren worden geplaatst 

kunnen ervoor kiezen aan te sluiten bij de Mixgroep totdat er een plek voor hen 

vrij komt. 

 

 



Nieuwe leden die instromen nemen in eerste instantie deel aan de 

trainingsavonden. Na één of twee trainingen nemen zij vervolgens een besluit of 

zij zich al dan niet aanmelden als nieuw lid. Nieuwe leden die instromen komen 

de eerste competitieperiode niet in aanmerking voor indeling in een 

competitieteam, tenzij er direct vacatures zijn. Natuurlijk kunnen zij wel invallen 

in de verschillende teams. 

Voor de Recreanten-Mix geldt een ruimere norm voor een opnamestop en deze is 

bij 48 deelnemers. Omdat de opkomst bij trainingen over het algemeen zelden 

100% is, kan hier enigszins flexibel mee omgegaan worden. De regie hierin ligt 

bij het Bestuur Recreanten en de betrokken trainer(s). 

Binnen de recreantengroepen zijn tevens doorstroommogelijkheden. Bijvoorbeeld 

van de Dames- of Heren-groep naar de Mix en/of andersom. In dat geval wordt 

de hierna beschreven procedure gehanteerd. Ook kunnen recreanten 

doorstromen naar de reguliere competitieteams. In dat laatste geval dient de 

betrokkene contact op te nemen met de Technische Commissie van de VVH. 

Tenslotte is er nog de mogelijkheid dat competitiespelers instromen bij de 

Recreanten. 

Procedure indeling teams voor de Recreantencompetitie. 

Iedere recreant heeft vanuit zijn lidmaatschap recht op deelname aan de training 

en deelname aan de regionale Recreantencompetitie in teamverband. 

Wat dat laatste betreft geldt wel de voorwaarde dat er voldoende spelers 

beschikbaar zijn voor de inschrijving van een team. Als norm geldt minimaal 7 

spelers per team, voor Mixteams geldt de aanvullende norm dat teams minimaal 

met drie dames in de competitie uitkomen.  

De groep Dames-Recreanten heeft één team dat deelneemt aan de regionale 

Mix-competitie. 

De Mixgroep heeft vier teams die deelnemen in de regionale Mix-competitie. 

Er is tevens een redelijk grote groep Mix-recreanten die uitsluitend de 

trainingsavonden bezoeken en niet zijn ingedeeld in een competitieteam. 

Sommige van hen zijn wel beschikbaar voor invalbeurten in verschillende teams. 

Er is de mogelijkheid om vanuit de Mix-teams een Heren-team samen te stellen 

die zich kan inschrijven voor de Heren-competitie (B/C-poule). Teamleden 

kunnen hierdoor een extra competentieronde spelen of kiezen voor uitsluitend 

deelname in deze competitie. Inschrijving kan vanaf het begin van het seizoen of 

halverwege. De kosten voor deze inschrijving (€ 144,-per team per seizoen in 

2011-2012) worden echter niet door de VVH gedragen als het om een extra 

competitie gaat. In geval de betrokken teamleden afzien van hun deelname aan 

de Mix-competitie, betaalt de VVH de inschrijving van het team.  



De Heren-Recreanten hebben twee teams die deelnemen aan de regionale 

Heren-competitie, één team in de B-poule en één team in de C-poule. 

Inschrijving van een team voor de verschillende regionale Recreanten-

competities moet uiterlijk eind juni voor het volgende seizoen worden geregeld. 

Tevens kunnen teams zich inschrijven halverwege het seizoen voor de tweede 

helft van de competitie. Dit dient voor half december te gebeuren. Binnen de 

groep Recreanten heeft één van de leden hierin de regiefunctie; hij verzorgt de 

inschrijving van teams voor de competitie en stuurt de poule-indeling, uitslagen 

en standen door naar de leden. 

We gaan uit van de teamindeling zoals deze eind seizoen 2011-2012 voor alle 

groepen is vastgesteld. Uitgangspunt is dat de teams zoveel mogelijk worden 

samengesteld met mensen die dezelfde beleving, verwachtingen, wensen, 

mogelijkheden en ambities hebben. 

Daarnaast blijft het sociaal-relationele aspect natuurlijk ook een belangrijke 

factor en nog belangrijker is het solidariteitsprincipe dat “niemand aan de kant 

wordt gezet” en dat we respectvol met elkaar omgaan. 

Voor ieder competitieteam is een aanvoerder aangewezen. De aanvoerder is de 

eerst-verantwoordelijke en aanspreekpunt als het gaat om het functioneren van 

zijn/haar team. Eventuele wensen tot verandering in de teamsamenstelling 

komen in eerste instantie bij hem/haar terecht. Het kan dan gaan om het indelen 

van nieuwe leden in bestaande teams of het wisselen van spelers binnen de 

teams onderling. De aanvoerder bespreekt veranderingen binnen de 

teamsamenstelling in eerste instantie binnen zijn/haar team. Vervolgens wordt 

de nieuwe teamsamenstelling of wisseling van spelers voorgelegd aan de 

Technische Commissie Recreanten en volgt er besluitvorming in samenspraak 

met de aanvoerder(s) van het (de) betrokken teams.  

De Technische Commissie Recreanten (TCR) bestaat uit drie trainers, vanuit elke 

Recreanten-groep één. In de praktijk lijkt het voor de hand te liggen dat het 

TCR-lid die als trainer actief is bij de betreffende teams als eerste wordt 

betrokken bij de besluitvorming, maar hij/zij kan de overige leden hierin 

consulteren. In geval er niet tot besluitvorming kan worden overgegaan of in 

geval van problemen of conflicten beslist het Bestuur van de VVH. 

Voor de recreanten die niet in de competitieteams zijn ingedeeld maar wel de 

trainingen bezoeken is het belangrijk om aan te sluiten op wat hun 

verwachtingen hierbij zijn. Een aantal van hen is gemotiveerd en bereid om 

regelmatig in te vallen bij de competitieteams wanneer er gaten vallen. Het is 

belangrijk dat de aanvoerders hiervan op de hoogte zijn en deze mogelijkheden 

benutten wanneer hier vraag naar is. Daarnaast moet ook de training voor deze 

groep leden aansluiten op hun wensen, verwachtingen en behoeftes. Dit vraagt 

een flexibele inzet en houding van zowel de teams als de trainers. Ook voor deze 

groep recreanten is de visie van waaruit we willen vertrekken het uitgangspunt. 



Taakverdeling, verantwoordelijkheden en communicatie 

Voorgaande onderwerpen geven al inzicht in de verschillende taken en 

verantwoordelijkheden die actueel en relevant zijn binnen de afdeling 

Recreanten. 

De vertegenwoordiger van de Recreantencommissie in het Bestuur van de VVH is 

verantwoordelijk voor het uitvoeren en naleven van het Recreanten-Beleid.      

Hij is de contactpersoon tussen de Recreanten en het Bestuur en zorgt ervoor 

dat informatie en communicatie tussen beiden optimaal verloopt. Hij maakt 

daarbij o.a. gebruik van de afgevaardigden van de drie Recreantengroepen, 

formeel in overlegmomenten en informeel tijdens de ontmoeting op de 

trainingsavonden. 

De afgevaardigden van de Recreantengroepen zijn de eerste contactpersonen 

voor de vertegenwoordiger van de Recreantencommissie van het Bestuur van de 

VVH. Zij zorgen voor het waarborgen van de belangen van de specifieke 

groepen, het regelen van praktische zaken zoals het kunnen beschikken over 

voldoende trainingsmateriaal en het bespreken van alles wat relevant wordt 

geacht. 

De aanvoerders van de teams zijn verantwoordelijk en eerste aanspreekpunt als 

het gaat om het functioneren van de teams.  

De Technische Commissie Recreanten wordt betrokken bij de besluitvorming 

over de samenstelling van de teams. 

Regiefunctie inschrijving Recreantenteams voor de regionale competitie: 

inschrijving van teams voor de regionale Recreanten-competitie wordt door één 

van de leden van de Recreanten opgepakt en uitgevoerd. 

Wat betreft de communicatielijnen binnen de Recreantengroepen en de 

vereniging VVH geldt dat deze zo kort mogelijk zijn, transparant en open en dat 

ook hierin de geformuleerde visie vanuit het Recreanten-Beleid het 

richtinggevend kader is. 

 

 

 

 

 

 

 



Nawoord 

Deze beleidsnotitie biedt geen antwoord op iedere vraag of ieder probleem 

waarmee we in de toekomst binnen de groep Recreanten worden geconfronteerd, 

dat zou ook wel een erg ambitieuze - en wellicht niet-realistische - verwachting 

scheppen. 

Wel biedt deze notitie richtlijnen en kaders om de visie van waaruit we samen 

willen werken en vooral ook samen willen spelen, waar te maken in de praktijk. 

Deze beleidsnotitie is op 7 februari 2013 vastgesteld door het Bestuur van de 

VVH. Binnen de VVH wordt op dit moment nog gewerkt aan het opstellen van 

een algemeen beleidsdocument voor de VVH. De beleidsnotitie Recreantenbeleid 

zal daaraan toegevoegd worden.  

Met dank aan allen die hun bijdrage hebben geleverd. 

Voor de groep Recreanten en voor de VVH, 

 

Peter Beishuizen 

Vertegenwoordiger Recreantencommissie Bestuur VVH 

7 februari 2013 


