BELEIDSPLAN VAN DE NOORDWIJKSE VOLLEYBAL VERENGING NOVO

Beleidsplan
NOVO heeft voor zichzelf een beleidsplan opgesteld om zichzelf verenigingsdoelen te
stellen. Deze doelen schrijven voor waar de vereniging over 5 jaar wil staan en dient als
instrument om sturing te geven aan de organisatie.

Verenigingsdoelen
Organisatiestructuur een gedegen vorm geven
De organisatie mag geen beperking opleveren voor het draaiende
houden van de vereniging.
Om de vereniging draaiende te houden dient een gedegen structuur van de organisatie
ingericht zijn. De organisatie bestaat niet enkel uit een bestuur, maar daar horen diverse
commissies en overige kadertaken bij. Deze organisatiestructuur draagt ook bij aan de
overige verenigingsdoelen.
Het bestuur zet zich in om voor alle kadertaken en secundaire activiteiten commissies
op te richten en goed in te richten. Deze commissies dienen gevuld te worden met
vrijwilligers primair vanuit de vereniging en secundair buiten de vereniging.
Deze structuur kan alleen gerealiseerd worden met elkaar als vereniging.

De vereniging een vereniging maken voor alle leden
De vereniging is er voor iedereen en iedereen is er voor de
vereniging.
NOVO is een breedtesport volleybalvereniging met het streven om bij zowel de jeugd als
bij de senioren een zo’n hoog mogelijk niveau te realiseren, maar wel zo mogelijk plaats
te bieden aan iedereen die wil komen volleyballen. Ambitie en gezelligheid moeten
hierbij hand in hand gaan.
Om dit te bereiken moeten alle leden zich inzetten voor de vereniging om de vereniging
voor iedereen te maken.

Behouden van een financieel gezonde huishouding
De financiële huishouding mag geen beperking opleveren om de
volleybalsport te kunnen beoefenen.
NOVO tracht de volleybalsport toegankelijk te houden voor iedereen, ook op financieel
gebied. Om dit na te streven en een gezonde financiële huishouding te behouden,
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ontplooit NOVO als vereniging diverse activiteiten binnen en buiten de volleybalsport
zelf om. Deze activiteiten dragen sterk bij aan de financiële huishouding, maar leveren
daar tegenover ook risico’s op. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het inzichtelijk
maken van de financiële risico’s en beoordeelt de begroting ieder jaar expliciet op deze
risico’s.

Het aanbieden van de volleybalsport aan een ieder op zijn/haar niveau
Volleybal is een breedtesport die op alle niveaus en bijna alle
leeftijden gespeeld kan worden.
NOVO heeft als doel om de volleybalsport in de breedste zin aan te bieden voor een
ieder. Hierbij wordt gestreefd het verenigingsniveau zowel lokaal als regionaal
aantrekkelijk te houden. Door op alle niveaus voor senioren, jeugd en mini’s volleybal
aan te bieden, zowel recreatief als competitief, en op een aangename wijze.
De Technische Commissie (TC) zal het beleidsplan jaarlijks verder ter uitvoering
brengen en dit verwerken in hun jaarplan. Om de volleybalsport aan te bieden aan een
ieder worden in dit plan altijd een aantal uitgangspunten gehanteerd, waarbij ook reëel
beoordeeld moet worden of we voor het betreffende jaar alle verschillende gewenste
niveaus kunnen aanbieden.
In basis zorgen de hoogst spelende teams binnen zowel de senioren als de junioren -de
zogenoemde lijnteams- voor continuïteit binnen de vereniging. Deze continuïteit kan
alleen behartigd worden door aansluiting van de lager geklasseerde teams. Om deze
continuïteit na te streven worden in het jaarplan van de TC uitgangspunten bepaald
voor het technische beleid van NOVO.
Afhankelijk van het ledenaantal kan de TC in het jaarplan teams aan elkaar koppelen om
de continuïteit van de vereniging te behartigen. Daarbij moeten leden en potentiële
leden de mogelijkheid krijgen om zichzelf te bewijzen.
De doelstelling voor de jeugd is het zoveel mogelijk stimuleren van de jeugd om te gaan
volleyballen en hen de mogelijkheid te bieden om talenten optimaal te benutten.

Het behoud van de volleybalsportniveau in de regio
NOVO zet lokaal en regionaal de volleybalsport op de kaart.
NOVO wil de volleybalsport aantrekkelijk houden, zowel lokaal als regionaal. De
teamsamenstellingen van de competitieve teams zijn daarbij een belangrijk onderdeel
voor het behoud van het regionale volleybalsportniveau.
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