Beleidsnotitie Deelname leden aan volleybalcompetitie
Van: Bestuur Effect
Voor: Leden Effect (ter goedkeuring Algemene Ledenvergadering 15 mei 2017)

Senioren
Recreatie-competitie
Alle leden kunnen deelnemen aan de recreatiecompetitie indien ze beschikken over een basisniveau
volleybal. Leden melden zich hiervoor aan bij de coördinator afdeling recreatie, dit kan ook via de
trainer. In overleg met de speler, trainers, de recreatiecoördinator en teamaanvoerders wordt
vervolgens een geschikt team gezocht. Van de teamaanvoerders wordt verwacht dat zij hierover
communiceren met de teamleden. Bij de recreatiecompetitie is nadrukkelijk het vertrekpunt:
“meedoen is belangrijker dan winnen”. Het uitgangspunt is zodoende dat er een team gevonden
wordt voor de speler. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan het bestuur, na de argumenten van
de betrokkenen vernomen te hebben, bepalen dat er voor een speler geen mogelijkheid is tot
deelname aan de recreatiecompetitie.

Nevobo-competitie
Leden kunnen deelnemen aan de regionale Nevobo-competitie. Er kunnen hierbij hogere eisen
gesteld worden aan de spelvaardigheid dan bij deelname aan de recreatiecompetitie. Het
benodigde niveau van een speler is afhankelijk van het aantal teams, en het niveau waarop deze
teams in de competitie spelen. Een lid dat wenst mee te spelen in de Nevobo-competitie meldt zich
aan bij de coördinator. Trainers, aanvoerders, coördinator en coaches van de competitieteams
bepalen of een speler in een team geplaatst kan worden. Indien er geen overeenstemming kan
worden bereikt over plaatsing beslist het bestuur, na de argumenten van de betrokkenen te hebben
vernomen, of plaatsing wel of niet tot de mogelijkheden behoort.

Jeugd
CMV competitie & C-jeugd competitie Regio Alkmaar
Alle jeugdleden tot 12 jaar kunnen deelnemen aan de regionale CMV competitiewedstrijden, en van
12 tot 14 aan de regionale C-jeugd competitie. De leeftijd van een jeugdlid geeft als eerste aan welke
team of teams in aanmerking komen voor een jeugdlid. De volleybalbond NEVOBO heeft hier
richtlijnen voor opgesteld, deze worden door Effect gehanteerd. Indien er binnen een leeftijdsgroep
verschillende teams spelen, kan speelvaardigheid een rol spelen bij de verdere indeling. De
jeugdcoördinator bepaalt na overleg met de trainers, en indien aanwezig coaches van teams de
uiteindelijke indeling. Indien een indeling niet voldoet aan de wensen van een jeugdlid kunnen zowel
het jeugdlid als de ouders van het jeugdleden dit kenbaar maken aan de jeugdcoördinator. Er zal dan
beoordeeld worden of een wijziging tot de mogelijkheden behoort. De spelvaardigheid kan een
reden zijn om (nieuwe) jeugdleden een korte periode lager of hoger in te delen dan op basis van
leeftijd gewenst is. Om sociaal-emotionele reden is het streven teams te vormen van kinderen met
een zo klein mogelijk verschil in leeftijd/schooljaar.
Gedurende het speelseizoen melden zich jaarlijks nieuwe jeugdleden aan van verschillende
leeftijden. Dit kan er toe leiden dat gedurende het seizoen een (gedeeltelijke) herindeling gemaakt
moet worden van jeugdteams.

Regionale Nevobo-competitie A- en B-jeugd
Alle jeugdleden vanaf veertien jaar kunnen deelnemen aan regionale competitie (A- en de B-jeugd).
Een jeugdlid meldt de wens om deel te nemen aan competitie direct, of via de trainer, aan de
jeugdcoördinator. De jeugdcoördinator zal, in overleg met trainers en coaches, een team zoeken
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voor het jeugdlid. De door de NEVOBO opgestelde leeftijdsgrenzen inclusief mogelijkheden voor
dispensatie, bepalen in eerste instantie of een jeugdlid in een A of B-team kan worden opgesteld. Bij
de indeling in een team kan de spelvaardigheid van een jeugdlid een factor zijn die - naast leeftijd mede zal bepalen in welk team de speler kan worden geplaatst. Indien (nieuwe) leden wat
spelvaardigheid nog te ver afwijken van het niveau in de bestaande teams, dan kan aan deze leden
eerst de eis gesteld worden dit niveau op de training te verbeteren, alvorens ze toegevoegd worden
aan een competitieteam.
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan bepaald worden dat er voor een speler geen mogelijkheid
is tot deelname aan de competitie. Deze beslissing zal, na de argumenten van de betrokkenen
vernomen te hebben, altijd door het bestuur worden genomen.
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