
Activiteiten 2017-2018 
Wat zal er zoal te doen zijn dit seizoen? 

Ouder/coach avond (cmv leren door zelf doen)


Sint & Pietentraining (assisteren, organiseren)


Competitie (coachen, tellen, fluiten, zaaldienst, 
opbouw en opruimen)


Minicommissie (technisch beleid, coördineren 
activiteiten, coördineren teams)


Minikamp (voorbereiden, verschillende taken 
tijdens kamp)


Club van Honderd ( balvaardigheidsoefeningetjes 
assisteren)


Grote Clubactie ( loten en verhaal brengen)


Scholentoernooi (opbouw en opruimen, 
wedstrijdleiding, voorbereiding, wedstrijdleiding)


Minimaxitoernooi (opbouw en opruimen, 
wedstrijdleiding, voorbereiding)


Meedenkavond (meedenken over plannen en 
acties) 

Aanmelden om te helpen bij een activiteit? 

Ja graag!! 

Spreek iemand van de minicommissie of een 
trainer aan! Wij doen het graag samen.


Tot in de zaal!!

VCH 
Samen zín in volleybal 

Mini's  
Speerpunten 

Seizoen 2017-2018

Samen zín in volleybal 
Samen volleybal leren, spelen en beleven.

Samen met plezier trainen en wedstrijden spelen. 

Samen zoeken naar volleybaluitdaging. 

Samen trainen en spelen voor nu en later. Nu plezier in 
het ontdekken van volleybal. En voor later dat je 
makkelijk kunt aansluiten bij het juniorenvolleybal. 


Samen zijn wij VCH: jij, je team, je trainingsgroep, je 
ouder(s)/verzorger(s), je trainers, de minicommissie en 
andere VCH-leden.



Trainen, leren en beleven 
Ook je trainers zullen aan het werk gaan om de 
teamtraining te laten aansluiten bij de speerpunten. 
Naast natuurlijk je training voorbereiden, geven en 
evalueren zullen ze ook vaker samen komen en zo 
behalve zelf groeien als trainer ook elkaar  beter 
maken in het training geven. Dat maakt het volleybal 
voor iedereen nog leuker!


Betrokkenheid 
Wij gaan samen groeien in nog beter samenwerken. 
Er komt een kalender met de activiteiten die er zijn 
voor mini's, ouder(s)/verzorger(s), coaches en 
trainers.


De minicommissie zal laten weten wanneer er nog 
mensen gezocht worden om te helpen en voor 
welke activiteiten het sowieso altijd leuk is om aan 
te sluiten. Samen komen wij er met elkaar vast wel 
uit hoe we volleybal voor en door ons allemaal bij 
VCH nog leuker kunnen maken.


Jij en je ouder(s)/verzorger(s) doen toch ook mee?

Lange termijndoelen VCH mini's 
Over vijf jaar kun je minimaal 75 volleybalmaatjes maken 
bij de  mini afdeling van VCH.


Over vijf jaar kun je  mini's van VCH herkennen door:


• Technisch goed beweeglijk enthousiast volleybal 
teamwork.


• 75% positief actief betrokken ouders in de organisatie.

1. Duidelijke ontvangst 

Jij wordt wegwijs gemaakt 
in het volleybal en VCH 
spelenderwijs door de 
trainer. Je ouder(s)/
verzorger(s) wordt/worden 
wegwijs gemaakt via een 
gesprek, een brochure en 
de website. Samen 
dragen wij zorg voor zin in 
volleybal. Wij zien dan ook 
graag ouders positief 
betrokken bij de mini's.

2. Veilig voelen en zijn 

Leren, spelen en beleven 
kan alleen wanneer je je 
veilig voelt. 


De kanjerafspraken 
gelden bij VCH. Ook  van 
jou en je ouder(s)/
verzorger(s) verwachten 
wij dat deze afspraken 
gerespecteerd en 
uitgedragen worden.

3. Volleybal leren 

Er zijn, veel bewegen, 
gaan voor iedere bal, 
samen willen scoren, als 
team beter willen worden 
is de basis van volleybal 
bij VCH. Dit zijn de 
ingrediënten van de 
teamtraining.


Wil je zelf nog sneller 
beter worden, dan kun je 
extra trainen bij VCH.

4. Heldere teamindeling 

Volleybal blijft leuk 
wanneer het voldoende 
uitdagend is. Alleen dan 
blijft leren mogelijk. 
Uitdaging op de training, 
binnen het team en tijdens 
de wedstrijden. Dat is 
voor iedereen anders. 
Ieder seizoen zijn er 
nieuwe teams. Ieder half 
jaar wordt gekeken of 
doorstroming nodig is.

Seizoen 2017-2018 
In dit seizoen willen wij samen zichtbaar en voelbaar 
groeien in de vier bovenstaande speerpunten. 
Halverwege het seizoen willen wij samen bespreken of 
wij op de goede weg zijn. Dat doen wij op een  ouder-/
traineravond eind november.


Rond het einde van het seizoen is er weer een avond om 
samen te beoordelen hoe het groeien gegaan is en wat 
de speerpunten van het volgend seizoen worden.

Kanjerafspraken Volleybal VCH 

Iedereen toont inzet. 
Niemand speelt de baas. 

Niemand doet zielig. 
We respecteren onszelf en de ander. 

We helpen elkaar. 
We vertrouwen elkaar. 
We lachen niemand uit.


