
Accretos, Roggel, 10 november  2021

Bijeenkomst ‘Je ideale vereniging’



Wie ben jij?

• Wie inspireert jou?
• Wat staat er op je bucket list? 
• Wat was je grootste miskoop ooit? 
• Waar krijg je energie van? 
• Welke muziek draai je in de auto?



Elkaar 
mogen

Elkaar 
vertrouwen

Elkaar 
gunnen

Elkaar 
kennen

In gesprek met de ander, die je niet of niet goed 
kent, prikken we vaak zonder succes: ‘Wil je 
geen vrijwilligerswerk bij Accretos doen?’. We 
krijgen dan als antwoord: ‘Het is niets voor mij’ 
of ‘Ik heb geen tijd’. 

Als je weet wat iemand drijft, dan kun je het 
gesprek op een ander niveau insteken. Je kunt
achter iemands drijfveren komen, door andere, 
creatievere vragen te stellen. Je merkt dat je 
direct de diepte in gaat en iemand op een 
andere manier leert kennen. Je zult zien dat je 
blijft hangen bij een thema waar jullie elkaar 
vinden (match). Zo creëer je verbinding, ga je 
elkaar waarderen (mogen) en vertrouwen. 

En als je dan een keer een hulpvraag stelt, dan is
zo iemand eerder bereid je te helpen (gunnen). 

Weet jij wat iemand boeit?



Programma

• Terugblik spiegelbijeenkomst
• Dromen over je ideale vereniging
• Het ophalen van het net aan dromen
• De aansluiting op het huidige ‘huis van Accretos’
• Vervolgafspraken



Waarom ben je lid van de club?

Voor de sport/het spel volleybal

Begonnen met vriendje/vriendinnetje

Familie speelde al bij de club

Dorpsgebonden: het was voetbal of volley

Gezelligheid (reden nog steeds lid)



Karaktereigenschappen van de club

Gezelligheid 
(door de 

teams heen)

Betrokkenheid 
van de leden

Ambitieus, 
maar 

recreatief

Honkloos 
(eilandjes)

Niet 
transparant

Actieve, 
positief 
bestuur

Twee dorpen Toegankelijk

Chaotisch Informeel Gemoedelijk Verbindend



Wat onderscheidt Accretos?

Lange 
lidmaatschap

pen
Eigen karakter Actieve 

vrijwilligers

Volley in 
eigen 

kern/lokaal

Laagdrem-
pelig

Dorps 
(iedereen 

kent elkaar)

Breed, groot 
& jong 

bestuur

Participatie-
model

Geen trefpunt 
/accommo-

datie

Goede 
communicatie 

extern

Leden uit 
Roggel

én Neer
Binnensport Het spel 

volley Teamsport
Jaarlijks 

buitentoer-
nooi



Wat zal hier nooit veranderen?

• Geen eigen honk
• De gezelligheid
• Het plezier in het spel
• Je kunt het nooit voor iedereen goed doen (teamindelingen)



Thema’s ‘waar willen we naartoe?’

Herijking ‘Huis van 
Accretos’

1
Jeugdwerving en 
-behoud (vallen 
vaak af na nieuwe 
teamindeling)

2
Communicatie 
naar de ouders 
van jeugdleden

3
Nader te bepalen
in tweede
bijeenkomst

4



Aan de slag!
Hoe ziet jouw droomclub eruit?





Aan de slag!

Droom jullie droom: hoe ziet jullie ideale vereniging eruit? Als alles 
perfect gaat, hoe zien we er dan over 5 jaar uit?

Bijzondere aandacht voor de doelgroep jeugd en hun ouders 



Cover story canvas



De jáárlijkse activiteit van Accretos (1)
Waarden:

• Gezelligheid, gemoedelijk

• Verbondenheid

• Open/toegankelijk

• Samen

• Plezier

• Ondernemend

Missie:

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. 



De jáárlijkse activiteit van Accretos (2)
Focus: 

Cultuur

Scope: 

Limburg, regio Leudal

Doelen: 

• 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 (open/transparant)

• 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 (verbondenheid)

• Het creëren van een clubgevoel (wij)



De jáárlijkse activiteit van Accretos (3)
Wat zie je? 

• Nieuwjaars-activiteit die symbool staat voor de vele ontmoetingen, die Accretos jaarlijks organiseert. Dit kunnen trainingen, wedstrijden en 
toernooien zijn, maar ook feesten, bijeenkomsten en nevenactiviteiten 

• Één locatie als ontmoetingsplek voor (jeugd)leden, ouders, familie, vrienden(clubs), bedrijven en de inwoners van de dorpen Roggel en Neer

• Gezellige sfeer in en langs de velden

• Plezier en spelbeleving

• Ouders weten de club te vinden en andersom (korte communicatielijnen)

• Informele sfeer

• De hele club steekt zijn handen uit de mouwen 

• Ouders en kinderen zijn ambassadeurs
• Ouder van nieuw (potentieel) lid: ‘Poah, geweldig!! Mijn zoon gaat naar de club’

• Kind: ‘Mijn opa was slecht, haha’ (informele sfeer; humor)

Ideeën:

• Jaarlijkse werving in groep 3

• Herintroduceer Spijker 

• (Participatie als korting)



Accretos: het AJAX van Limburg (1)
Subtitel: 

Grote kweekvijver volleybalvereniging Accretos werpt vruchten af bij senioren 

 Aanscherping: focus ligt niet op de club, maar op de jeugd(opleiding) van de club

Waarden:

• Verbondenheid

• (Persoonlijke) ontwikkeling en groei

• Verantwoordelijkheid

• Gelijkwaardigheid

• Inspiratie

• Kwaliteit

Missie:

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. 



Accretos: het AJAX van Limburg (2)
Focus:

Strategie en structuur

Scope:

Midden Limburg

Doelen: 

Het behoud van leden door: 

• Het aanbieden van volleybal als breedtesport aan jeugd en volwassenen 

• Het werven en monitoren van de ‘beste’ trainers op elk niveau (sporttechnisch, didactisch en pedagogisch handelen)
• Het aantrekkelijk maken van de rol van trainer (harde kant: aanbieden van interne of externe opleidingen, organisatie op orde en evt. beloning; zachte kant: 

begeleiding, rol- en taakduidelijkheid, creëer een aaantrekkelijke context – bijv. ondersteunende ouders)

• 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 



Accretos: het AJAX van Limburg (3)
Wat zie je? 

• Veel jeugd in het veld, als spelers en als begeleider of in een andere ondersteunende rol

• Veel senioren in het veld, uit de eigen kweekvijver

• Goed niveau van de seniorenteams (wat is goed?)

• Voldoende enthousiaste, inspirerende trainers, van jeugd tot senioren 

• Veel vrijwilligers voor activiteiten en randzaken

• ‘t Maasveld als eigen accommodatie/uitvalsbasis

• Veel ouders op de tribunes

• Er is goed contact met spelers, trainers en ouders

• xxx



Accretos: het AJAX van Limburg (4)
Ideeën:

• 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) - tijdelijk



Strategie



Strategie
• Ledenbinding: positieve ervaring met het volleybal/club

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

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

• Creëren zichtbaarheid 



Ledenbehoud – omgeving waar je je thuis 
voelt (1)
Waarom willen we dit? 

• Goede sfeer en cultuur in de vereniging

• Volleybal op maat 

Waar staan we in 2026?

Wat levert het op?

• Sportplezier

• Hoge betrokkenheid

• Meer vrijwilligers

• Behoud leden

• Nieuwe leden

• Positieve uitstraling naar buiten

Wat kan de vereniging doen?

Sfeer

• Veel volleybal en niet-volleybal  activiteiten (= 
ontmoetingsmomenten) organiseren voor alle doelgroepen

• Warm welkom op de club faciliteren

• Afspraken maken rondom interne communicatie

Op maat

• Trainers trainen d.m.v. (bij)scholing



Ledenbehoud - gekwalificeerd technisch 
kader (2)
Waarom willen we dit? 

• Op ieder team een goede trainer

• Werving en behoud vrijwilligers

Waar staan we in 2026?

xxx

Wat levert het op?

• Meer sport-/trainingsplezier

• Ledenwerving & -binding

• Goede opbouw van de vereniging

• Hoger niveau van volleybal

Wat kan de vereniging doen?

• Opstellen technisch beleidsplan

• Opstellen plan van aanpak per team (incl. doelstellingen)

• Trainers belonen: participatie als korting

• Intern train-de-trainer 

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

• Trainers trainen d.m.v. (bij)scholing

• Overgangssituatie creëren naar hoger team

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

• Achterdeur dichthouden 



Ledenwerving – 5-6 jarigen (1)
Waarom willen we dit? 

Kinderen uit groep 3 (5-6 jarigen)  in aanraking laten komen met 
volleybal en een passend aanbod (breed motorisch) aanbieden, 
zodat volleybal on- top-of-mind is na het behalen van het 
zwemdiploma (=meer zichtbaar)

Waar staan we in 2026?

xxx

Wat levert het op?

• Plezier in bewegen bij jonge kinderen

• Motorisch vaardige kinderen

• Meer jeugdleden

• Meer ouders op de club 

• Zichtbaarheid volleybal

• Relatie met buurt/onderwijs

• Volleybal/Accretos bekend bij jonge kinderen

Wat kan de vereniging doen?

• Aanbod groep 3 opstarten

• Herintroductie Spijker

• Externe communicatie gericht op ouders van 5-6 jarigen/scholen



Ledenwerving – organiseren van open 
activiteiten (2)
Waarom willen we dit? 

Organiseren van open activiteiten/toernooien: meer mensen van 
volleybal en de club laten genieten 

Waar staan we in 2026?

xxx

Wat levert het op?

• Meer mensen verbonden aan de club

• Extra aanbod voor je leden 

Wat kan de vereniging doen?

• Organiseren activiteiten en toernooien in de buurt of regio

• Promotie van activiteiten en toernooien



Creëren zichtbaarheid Accretos
Waarom willen we dit? 

• Vergroten zichtbaarheid volleybal/Accretos: meer mensen die 
Accretos volgen, kennen & binden

Waar staan we in 2026?

xxx

Wat levert het op?

• Bredere bekendheid

• Positief imago

• Grotere community

Wat kan de vereniging doen?

• Communiceren over aanbod m.b.t. (volleybal)activiteiten

• Ambassadeurs creëren. Leden en vrijwilligers aanhaken op 
relevante communicatiekanalen van Accretos

• Optimaal inzetten van de eigen kanalen om de eigen vereniging te 
promoten



Matchen van aanbod en 
behoeften

Gewenste versus huidige huis van Accretos





Hoe sluit de droom aan op het huidige 
‘huis van Accretos’?
Waarden:

• Respect & veiligheid

• Openheid en toegankelijkheid

• Boeien en (ver)binden

• Plezier en sportief presteren

• Samenwerken



Actiebijeenkomst
Woensdag 15 december, 19.30 uur in BusinessCentrum Leudal, Roggel



Stap 1: welke stappen moeten we zetten om 
het gewenste ‘huis’ te bereiken? 
Wat moeten we:

1. Verbeteren - wat kunnen we beter doen dan we nu doen?

2. Vernieuwen - wat zouden we anders of nieuw kunnen doen om ons 
te verbeteren? 

3. Transformeren - wat moet er aangepast worden aan de bedoeling 
van onze vereniging?



Stap 2: welke stappen moeten we zetten om 
het gewenste ‘huis’ te bereiken? 
Hoe kunnen we dit concretiseren?

Met andere woorden: 

Wie doet wat wanneer en hoe?



Debbie Jans, procesbegeleider NOC*NSF/KNVB – Back2Basics

E. info@factorjans.nl

M. 0622290184

Sportakkoord
-


