
Accretos, 15 december  2021

Bijeenkomst ‘Aan de slag’



Jullie droomclub ziet er zo uit: 

De jaarlijkse activiteit van Accretos Accretos: het AJAX van het zuiden





Missie
Uit ‘Huis van Accretos’:
Accretos wil een vereniging zijn voor haar leden. Een vereniging waar eenieder kan volleyballen op zijn of haar eigen 
niveau, een vereniging die leden (en ouders van) verenigt, waar het familiegevoel de boventoon voert en met een 
bruisend en levendig vrijwilligersnetwerk dat gewaardeerd wordt voor al het werk dat zij doet. Een vereniging die 
staat als een (t)huis. 
Een huis waar mensen zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn, waar er respect is voor elkaar en plezier is in de sport. 
Volleybal als verbindingsfactor, een teamsport, een vereniging zoals een huis, waar in beide gevallen alleen samen het 
verschil gemaakt kan worden. 

Uit de werksessies:
• Voel je thuis bij onze volleybalvereniging Accretos. Dé volleybalclub voor jong en oud in Neer en Roggel, waar naast 

de liefde van de volleybalsport ook een gezellige, welkome sfeer en ontmoeting erg belangrijk zijn. 
• Accretos is de grootste en meest bloeiende (volley)vereniging in de regio Midden Limburg met een eigen 

accommodatie, die gedragen wordt door vele vrijwilligers (jong en oud). We investeren samen in de breedtesport, 
als kweekvijver voor de jeugd in Midden-Limburg. We leiden de ‘sterren’ van morgen op, waarbij we staan 
voor een optimale (eigen) ontwikkeling in teamverband. Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau het volleybalspel 
uitoefenen . Zo kan iedereen binnen Accretos een ster zijn. Als speler, trainer of vrijwilliger. 



Waarden
De jáárlijkse activiteit van Accretos

• Gezelligheid, gemoedelijk
• Verbondenheid
• Open/toegankelijk
• Samen
• Plezier
• Ondernemend

Accretos: hét AJAX van het zuiden - Grote kweekvijver 
volleybalvereniging Accretos werpt vruchten af bij 
senioren 

• Verbondenheid
• (Persoonlijke) ontwikkeling en groei
• Verantwoordelijkheid
• Gelijkwaardigheid/respect
• Inspiratie
• Kwaliteit



Doelen
De jáárlijkse activiteit van Accretos

• Kennismaking met de club: ‘men kent Accretos, maar weet niet precies wie we zijn, waar we voor staan en wat we te bieden 
hebben.’ (Niet)leden actief het spel volleybal en de vereniging Accretos laten ervaren 

• Behoud en werving van leden

• Een sterke onderlinge cohesie creëren tussen teams onderling (dames en heren, junioren en senioren, prestatief en meer 
recreatief), ouders van jeugdspelers en de club, spelers en trainers, club en dorp 

• Het creëren van een clubgevoel 

Hét AJAX van het Zuiden

• Het aanbieden van volleybal als breedtesport aan jeugd en volwassenen 

• Het werven en monitoren van de ‘beste’ trainers op elk niveau 

• Het aantrekkelijk maken van de rol van trainer 

• Het stimuleren van een veilige omgeving, waar van en met elkaar geleerd kan worden 

• Het versterken van de relatie tussen teams onderling, tussen ouders en trainers/vereniging door het verbeteren van de 
communicatie 



Strategie
1. Ledenbinding: positieve ervaring met het volleybal/club

• Omgeving waar je je thuis voelt 
• Voldoende gekwalificeerd technisch kader / volleybal op maat

2. Ledenwerving: aantrekken van nieuwe doelgroepen 
• Aanbod voor kinderen van 5-6 jaar
• Actief betrekken van onderwijs ( wordt al op ingezet)
• Organiseren open dagen/toernooien

3. Creëren zichtbaarheid: meer mensen die Accretos volgen, kennen & binden



Van strategie naar acties
4 pijlers

Omgeving waar je je thuis voelt                                                                   
(ledenbinding: kennismaking en onboarding)

Gekwalificeerd technisch kader/volleybal op maat                               
(ledenbinding: binden en begeleiding)

Meer mensen van volleybal en de club laten houden (aantrekken van 
nieuwe doelgroepen) dmv activiteiten, communicatie, aanbod 
(ledenwerving)

Samen de schouders eronder – betrekken maakt betrokken                        
(vrijwilligersmanagement)

Groep 1 Groep 2

Groep 3Groep 4



Groep 1: Omgeving waar je je thuis voelt                                                                   

Groep 4: Gekwalificeerd technisch kader/volleybal op maat                               

Groep 2: Meer mensen van volleybal en de club laten houden

Groep 3: Samen de schouders eronder 

Welke stappen ga jij zetten in 
2022? 
• Bedenk per groep minimaal 5 activiteiten die een bijdrage kunnen leveren 

aan jouw strategie. Zet deze in de memo’s (zie link)
• Overleg welke activiteit het meest waardevolle en kansrijke is en 

beargumenteer waarom) 



Ideeën uit werksessie 2 (droombijeenkomst)
De jáárlijkse activiteit van Accretos

• (Nieuwjaars)activiteiten/ontmoetingen organiseren

• Één locatie als ontmoetingsplek

• Korte communicatielijnen

• De hele club steekt zijn handen uit de mouwen 

• Creëren ambassadeurs 

• Jaarlijkse werving in groep 3

• Herintroduceer Spijker 

• (Participatie als korting)

Accretos: hét AJAX van het zuiden - Grote kweekvijver volleybalvereniging 
werpt vruchten af bij senioren 

• Teamsessies, waarin:
• geïnventariseerd wordt wat het team en de individuen met zich 

meebrengen en willen bereiken
• gezamenlijk team- en individuele doelstellingen worden opgesteld
• gezamenlijke afspraken cq plan van aanpak worden gemaakt
• geëvalueerd en eventueel bijgestuurd wordt op inhoud, proces, 

voortgang en resultaat (team, ouders, vrijwilligers en trainers)

• Inzicht in affiniteit, competenties en vaardigheden ouders en senioren, 
maar ook in bestaande en toekomstige (vrijwilligers)taken 

• Eigen interne train-de-trainer opleiding (als kweekvijver voor Nevobo
opleidingen)

• Gebruik maken van rolmodellen in de vereniging (‘Marleen’)

• Overgang naar hoger team gevoelsmatig verkleinen door als jeugdlid met 
eigen team en hoger team mee te trainen

• Slimme locatie indeling maken voor teams: heren en dames op één 
locatie of jeugd en senioren (rolmodel) 



Van strategie naar acties
Groep 1: Omgeving waar je je thuis voelt                                                                   

Folder om naamsbekendheid te 
creëren.

PR bij andere
verenigingsactiviteiten (aanwezig

zijn als Accretos)

Ontmoetingsmomenten ipv een
ontmoetingsplek

Startbijeenkomst voor (nieuwe) 
ouders

TeambuildingsactiviteitenVriendjes- en vriendinnetjes
trainingen (bij de jeugd)



Van strategie naar acties
Groep 2: Meer mensen van volleybal en de club laten houden 

1. 
• Social Media
• Wedstrijdverslagen
• Website
• Wat bieden wij als club voor de 

kinderen?

2.
Jeugdwervingsdag
Ook voor volwassenen door het 
toevoegen van een extra 
element 

3.
• -Vlog/Video maken 

(overbrengen beleving en 
sfeer)

• Accretos tiktok account

4.
- Spiker
Uitbreiden naar senioren en 
vrijwilligers

5.
Extra ouder-kindtoernooi



Van strategie naar acties
Groep 4: Gekwalificeerd technisch kader/volleybal op maat                                                                    

Trainer cursussen (op maat)
- Ine Klosters

Begeleiden van trainers tijdens
hun eerste trainingen

Persoonlijke gesprekken met 
speler en luisteren naar wensen

Het liefst iedereen in een team 
indelen naar keuze:

- Sturen op niveau
-Sturen op aantallen en wensen

Spiker/mini van de week 
herintroduceren op tourbeurt

Zonder selectie

Structureel laten terugkomen
Opfriscursus van het technisch

beleid

Trainingen en oefeningen delen
tussen verschillende trainers

Filmpjes ipv tekst

Halverwegen het seizoen en aan
het eind van het seizoen een
trainerbijeenkomst houden

(evaluatie, intervisie, vooruitblik)

Communicatie versterken

Vaste communicatie ouder in 
jeugdteams (het training geven
aantrekkelijker maken door het 

weghalen van obstakels)
De trainer is niet meer het vaste
aanspreekpunt van alle ouders, 

maar communiceert met 1 
ouder die vervolgens de 

communicatie met de groep
ouders regelt

Feedback gaat ook via deze
persoon



Concretisering
Uitwerking topidee/actie per groep

• Omschrijf het idee/actie – bedenk wat dit betekent voor:
• de hele club (macro)
• het team (meso)
• de trainer/het individu (micro)

• Wie doet wat wanneer en hoe?

• Wat heb je nodig?



Topidee/actie bij ‘Omgeving waar je je thuis voelt’: startbijeenkomst voor (cmv-)ouders
Idee-uitwerkers: Cindy, Souren, Esmee, Evelyn en Renee

Korte omschrijving (en bedenk wat deze actie betekent voor de club, het team en de trainer/individu):

Plenaire bijeenkomst voor ALLE ouders van cmv-jeugdleden. Iedereen wordt uitgenodigd en we starten met een korte uitleg over hoe de cmv in elkaar steekt, wie zijn de trainers, wie 
is de contactpersoon, hoe kunnen ouders de club bereiken, etc. Daarna uit elkaar gaan in de verschillende niveaus voor speluitleg, afspraken binnen het team, etc.

• Doelen: elkaar leren kennen, betrokkenheid bij de club, de trainers en het team creëren, spelregels leren kennen (sporttechnisch), wederzijdse verwachtingen managen.
• Follow-up: verantwoordelijkheid contactpersoon (bijv. creëren van groepsapp), het benutten van de mix tussen nieuwe en ervaren ouders. Buddies zijn hierdoor niet nodig.  
• 2 x in het seizoen (na de zomervakantie en na de wintervakantie). Bepalen hoe het contact met doelgroepen gedurende het jaar onderhouden wordt
• Welkomstpakket, folder en vernieuwde website kunnen hierbij ondersteunen.
• Startbijeenkomsten gebruiken om het Huis van Accretos nieuw leven in te blazen. TIP: structureel naar blijven verwijzen en dus regelmatig aandacht aan besteden binnen teams, 

trainers etc.  
Wie:
Nieuwe leden en hun ouders

Hoe (stappen/sub acties):
1. bijeenkomst met alle cmv trainers en contactpersoon om draagvlak te creëren en te inventariseren wat we willen gaan 'presenteren’  plan van aanpak opstellen
2. Input van ouders vragen, die inmiddels bekend zijn met de club, het dna en de werkwijze en inventariseren wat we willen ‘presenteren’; wat willen nieuwe ouders horen 

(behoefte)
3. datum vaststellen, communicatie naar ouders, presentatie maken
4. presentatie aan ouders, daarna in dialoog per team
5. Evaluatie en bijsturing
Wanneer (start – einde): Wat/wie heb je nodig?
Bijeenkomst klaar hebben voor start 2e helft vh seizoen. • Tijdelijke werkgroep (nieuwe ouders, verzorgen weer de startbijeenkomst die volg op 

hun bijeenkomst), technische zaken, cmv-trainers, ouders van kinderen die al bij de 
club zitten, contactpersoon jeugdteams, aanspreekpunten teams, bestuur 

• PR Commissie: het ontwikkelen van een folder, filmpjes etc.



Topidee/actie bij ‘Meer mensen van volleybal en de club laten houden’: Gebruik maken van social media
Idee-uitwerkers: Werkgroep PR en website (Kelly, Stijn, Maud en Thieu)

Korte omschrijving (en bedenk wat deze actie betekent voor de club, het team en de trainer/individu):
• Er komt een lay-out voor op soc, zodat verschillende leden op een professionele en uniforme wijze content op social media kunnen plaatsen. Huisstijl vertalen in een 

format/sjabloon
• Filmpjes maken voor de werving van de leden. Korte filmpjes, zodat er een kort communicatiemoment is en de leden betrokken blijven. Dit kun je ook gebruiken voor het werven 

van de leden, zodat ze zien waar wij als club voor staan.

• Website vernieuwen (up-to-date): op dit moment is het voor (nieuwe) ouders onduidelijk waar welke informatie te vinden is
• Nieuwsbrief
Wie:
Iedereen van de club
Hoe (stappen/sub acties):
1. Een communicatieplan opstellen wat zijn je communicatiedoelstellingen en je strategie, op welke doelgroepen focus je, waar is je doelgroep te vinden; op welk kanaal en op 

welke wijze (vb Instagram: bericht, verhaal, reel. live), welke kanalen/middelen zet je in etc. en hoe evalueer en monitor je of dat wat je doet ook bijdraagt aan je doelstellingen
2. Een contentkalender opstellen (wat communiceer wie wanneer via welk kanaal met welk doel)
3. Een kader formuleren waarbinnen leden zelf content op de social media kanalen van de vereniging kunnen plaatsen. Denk aan een uitgewerkte huisstijl, de do’s en dont’s, een 

format/sjabloon. TIP: NEVOBO biedt een tool aan om je eigen lay-out te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor posters. Meer info bij Joost
4. Een ‘take-over’ schema per team opstellen 
5. Inzicht in Gebruik van foto’s en video’s bij sportverenigingen: wat kan wel en wat niet?  ophalen tijdens startbijeenkomst (nieuwe leden) en seizoenstart (bestaande leden)
6. Leden communicatiever maken (= interne communicatie; creëren van ambassadeurs) 

Wanneer (start – einde): Wat/wie heb je nodig?

- Format voor een social media post
- PR Commissie, contactpersonen per team 



Topidee/actie bij ‘Gekwalificeerd technisch kader/volleybal op maat’: Creëren trainers bubbel
Idee-uitwerkers: Steef, Glenn, Marleen, Mats, Pieter, Mart

Korte omschrijving (en bedenk wat deze actie betekent voor de club, het team en de trainer/individu):
• Interesse peilen voor nieuwe trainers en deze personen positieve ervaringen op laten doen (opstellen ontwikkelplan: wat motiveert iemand, wat wil iemand kunnen, wat hij nu nog 

niet kan).
• Trainers aan de hand nemen tijdens eerste trainingen (evt. starten als assistent), laten zien wat training geven inhoudt. Trainingsoefeningen delen.
• Trainers opleiden door middel van trainersworkshops.
• Technisch plan moet de trainer bereiken, waarna het technisch beleid weer terecht komt bij alle spelers.
Wie:
Trainers, potentiële nieuwe trainers, spelers

Hoe (stappen/sub acties):
• Technisch beleidsplan herintroduceren en opfrissen (aan de hand van o.a. de ideeën/acties uit de werksessies = borging, anders blijven het losse activiteiten)
• Interesse peilen voor trainersworkshops (laagdrempelig houden, open voor alle geïnteresseerden) en behoeften inventariseren. Voordeel van trainersworkshop t.o.v. de officiële 

opleiding aangeboden via Paul Broers (acc. man. NeVoBo): training is op maat te maken, tijdsinvestering is beperkt en het heeft nog een ‘vrijblijvend’  karakter. 
• Ine Klosters vragen om drie keer per jaar trainersworkshops (technisch beleid + didactiek/pedagogiek) te geven en deze op maat te maken
• Het volgen van de opleiding kan een vervolgstap zijn. Er wordt een kaderbeleid ontwikkeld (uitbreiding van het participatiemodel?). Zie dia 18. Samen met de potentiële trainers 

worden vervolgens ontwikkeltrajecten op maat gemaakt.  

Wanneer (start – einde): Wat/wie heb je nodig?

Voorjaar 2022 • Technische zaken
• Ine Klosters, trainers, tijd, bereidheid



Onderdelen kaderbeleid



Van strategie naar acties
Groep 3: Samen de schouders eronder 

In eerste instantie werd dit thema niet opgepakt/uitgewerkt. In dialoog werden de 
volgende acties benoemd:
• Taken inventariseren en beschrijven
• Vrijwilligersmanagement: motieven (What’s in it for me?), flexibiliteit, heldere taken 
• Spiker uitbreiden met vrijwilligers (waardering van inzet) en dit zichtbaar maken 



Jullie zijn op nu op weg… 
Op welke manier gaan jullie hier een vervolg aan geven? 

Jun’22: Terugkombij-
eenkomst met ‘tijdelijke’ 
groep (151222)

Evaluatie met werkgroep
per activiteit

Uitvoering 

De richting is bepaald. 
Jullie zijn op weg. Het is 
niet jullie eindbestem-
ming. Inzet/input van 
iedereen wordt 
gewaardeerd om 
plannen verder te 
bespreken en uit te 
werken.

• Verder uitwerken van de ideeën/acties in een 
plan van aanpak

• Anderen binnen de vereniging mobiliseren zich 
in te zetten als (flex)vrijwilliger; een taak met 
een ‘kop en een staart’/taken klein maken, 
bekendheid geven aan taken  integratie in 
participatiemodel

• Iedere bestuurder krijgt een actie als 
aandachtsgebied (verankering in organisatie)



Debbie Jans, procesbegeleider NOC*NSF/KNVB – Back2Basics

E. info@factorjans.nl

M. 0622290184

Sportakkoord
-


