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Voorwoord

Beste kinderen en ouders,
Wat fijn dat jullie ervoor gekozen hebben om lid te worden/blijven
van Switch ’87.
Vóór jullie ligt het nieuwe infoboekje voor de jeugd van Switch ’87
voor het seizoen 2019-2020. Dit boekje is voor alle kinderen en hun
ouders. In dit boekje vinden jullie antwoorden op mogelijke vragen,
informatie over trainingstijden, toernooien, trainers,
telefoonnummers en de activiteiten die de jeugdcommissie komend
seizoen wil gaan organiseren.
Wij hebben er dit jaar voor gekozen om de spelregels niet meer in
dit boekje op te nemen. Ben je als ouder aan de beurt om te rijden
en coachen, dan kun je de spelregels vinden op onze website.
Uiteraard zijn de ouders ook welkom bij de laatste training vóór ieder
toernooi of wedstrijd voor uitleg. Dit boekje en alle andere informatie
kunt u ook vinden op www.switch87.nl.
Door middel van dit boekje krijgen de ouders een goed beeld van
wat de jeugdcommissie allemaal voor uw kind regelt en organiseert.
Voor het organiseren van activiteiten, kunnen wij natuurlijk alle hulp
gebruiken. Hiervoor zullen wij gedurende het seizoen dan ook af en
toe een beroep op de ouders doen. Het is niet alleen prettig voor
ons wanneer ouders een handje kunnen helpen, vaak vinden de
kinderen dit ook erg leuk. Wat de kinderen ook erg leuk vinden is de
aanwezigheid van ouders bij de wedstrijden. De kinderen vinden het
heel leuk om aan papa, mama, opa of oma te laten zien wat ze
geleerd hebben. Dus graag tot ziens in de sporthal!
Als er vragen zijn, dan weten jullie ons te vinden.
Met vriendelijke groet,
namens de Jeugdcommissie Switch ‘87
Mieke van Swelm, voorzitter
3
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Switch jeugd algemeen

Sportvereniging Switch’ 87 is een vereniging waar gezelligheid en
teamsport hand in hand gaan. Bij Switch ’87 kun je recreatief of in
competitieverband volleyballen. Kortom volleyballen op elk niveau.
Binnen Switch ’87 wordt er veel tijd en energie besteed aan de
jeugdige volleyballers. Speciaal daarvoor is binnen Switch ’87 de
jeugdcommissie actief. Deze commissie heeft als taak de
voorwaarden te scheppen om de doelstelling van de vereniging, het
bevorderen van de volleybalsport, na te streven. Dit houdt in, het
bewaken van het technisch beleid, begeleiden van trainers en
zorgen voor een goede doorstroming van de jeugd naar de
seniorenteams.
De commissie streeft ernaar om jeugdleden al vroeg bij het
verenigingsleven te betrekken. Bijvoorbeeld ondersteuning te
leveren bij het buitentoernooi, schoolvolleybaltoernooi en
jeugdactiviteiten.
Kortom de jeugdcommissie probeert de jeugd tot een volledig
verenigingslid op te leiden, die bekend is met het invullen van
vrijwilligerstaken binnen het verenigingsleven.
De commissie organiseert verder ook activiteiten waarin het
aangaan van sociale contacten buiten het volleybalveld centraal
staan: sinterklaasfeest, carnaval en kamp zijn enkele activiteiten
waarin de jeugd elkaar ontmoet en met elkaar in contact komt.
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Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit de volgende leden:
Bestuur
Voorzitter
Mieke van Swelm
Zalmstraat 5,
6566 CC Millingen
06-14512224
mieke.sascha@outlook.com

Secretariaat
Els Boer
Rivierstraat 3
6566 CE Millingen
0481-354984
corelsboer@xs4all.nl

Technisch Advies Commissie
Diny Blom-Evers
Pastoor van Eyckstraat 3
6566 DC Millingen
0481-431918
blom8@me.com
Renske Hock-Lentjes
Weteringsweide 4
6566 KB Millingen
0481-453743
renskelentjes@hotmail.com

Nadine Buil-Janssen
Palsstraat 22
6566 ZZ Millingen
0481-434614
nadinebuil@upcmail.nl

Overige zaken
Shirtadministratie
Hanneke van Swelm
Vertrouwenscontactpersoon Jeugd
Judith Brugman: tel: 024-6633122, judithbrugman@gmail.com
Advies en begeleiding bij blessures:
Alex Janssen: tel: 0481-432140 of 06-10434247
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Contributie

De contributie wordt per kwartaal geïnd en bedraagt voor het
seizoen 2019/2020, inclusief kledinghuur en competitiebijdrage:
CMV-jeugd t/m 7 jaar
: € 40,00 per kwartaal
CMV-jeugd 8 t/m 11 jaar
: € 51,00 per kwartaal
Aspiranten C (12 en 13 jaar) : € 57,00 per kwartaal
Aspiranten B (14 en 15 jaar) : € 60,00 per kwartaal
Aspiranten A (16 en 17 jaar) : € 64,00 per kwartaal
Voor teams in de prestatielijn (2x trainen per week) geldt voor
aspiranten een toeslag € 16,00 per kwartaal en voor de CMV-jeugd
€ 8,00 per kwartaal.
De contributie is verschuldigd voor een heel seizoen (van 1 juli t/m
30 juni) en wordt aan het begin van elk kwartaal geïnd door een
automatische incasso.
Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 4 weken voor het
einde van het seizoen (dus voor 1 juni) te geschieden via het
afmeldformulier dat via de site kan worden gedownload.
Gezinskorting op contributie: 5% bij twee, 10% bij drie en 15% bij vier
of meer betalende en spelende gezinsleden, dit wordt automatisch
uitbetaald door de penningmeester aan het eind van het seizoen.
Doe Mee regeling, voor kinderen van ouders met een laag inkomen:
aanvragen via de website van de Gemeente Berg en Dal of bellen
met de afdeling Sociale Zaken.
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de contributie kunt u
contact opnemen met de penningmeester:
John Hendriks
tel: 0481-459360
jg.hendriks@hetnet.nl
Bankrekeningnummer:
Rabobank Millingen aan de Rijn: NL65RABO013.44.04.025
6
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Trainers, coaches en sportzalen

5.1 Trainers
Niek Latuhihin

Ellis Vissers

Mieke van Swelm

Marise Boer

Hanneke van Swelm

Ruth Keukens

Jaco Grootenboer

Niké Jurrius

Rick Stunnenberg

Els Boer

Natascha Kamerbeek

Marith Hennink

In verband met de privacy zijn de contactgegevens van trainers
niet meer in dit boekje opgenomen. Deze zijn op te vragen bij
de Jeugdcommissie.

5.2 Sportaccommodaties

Sporthal „De Duffelt“
Gengske 10
Millingen a/d Rijn
0481-431691

Sportzaal “Leuth”
Reusensestraat 4
Leuth
024-6632797
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5.3 Coaches aspiranten
Meisjes MB1:
Niké Jurrius (thuis)
Brigitte Rutjes (uit)
Meisjes MC1:
Ruth Keukens (thuis)
Natascha Kamerbeek (uit)

Meisjes MC2:
Marise Boer (thuis)
Ellis Vissers (uit)
Paul de Waal

Meisjes MC3
Eef Bach
Maria Peterse
Nadine Buil-Janssen (reserve)

Jongens JC1
Karen Hund
Linda Leenders
Leonard Mes

In verband met de privacy zijn de contactgegevens van
coaches niet meer in dit boekje opgenomen. Deze zijn op te
vragen bij de Jeugdcommissie.
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6 Competitie en spelregels
Bij Switch ’87 is het jeugdvolleybal onderverdeeld conform de regels
van de volleybalbond (Nevobo) in verschillende leeftijdscategorieën
en groepen:
• CMV: Circulatie Mini Volleybal (of Cool Moves Volley) met
6 niveaus voor de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De eerder gebruikte
term “Clusters” is dus vervangen.
• Aspiranten: met drie niveaus A, B en C voor de jeugd boven
12 jaar tot 18 jaar.
Leeftijdsgrenzen 2019-2020
• Jeugd A: geboren op of na 1 oktober 2001
• Jeugd B: geboren op of na 1 oktober 2003
• Jeugd C: geboren op of na 1 oktober 2005
• Jeugd CMV:
o Niveau 6: geboren na 30 september 2007
o Niveau 5: geboren na 30 september 2008
o Niveau 4: geboren na 30 september 2009
o Niveau 3: geboren na 30 september 2010
o Niveau 2: geboren na 30 september 2011
o Niveau 1: geboren na 30 september 2012
Kinderen jonger dan 6 jaar
In overleg met de trainer is het ook mogelijk dat kinderen van 5 jaar
al deelnemen aan een training. Daarnaast is er een ontwikkeling
gaande van de Nevobo in samenwerking met verschillende
verenigingen die gericht is op kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar:
de Volleybalspeeltuin. Switch ’87 oriënteert zich op deze
mogelijkheid afhankelijk van de ervaringen bij andere verenigingen.

6.1 Aspirantencompetitie
De aspiranten spelen op zaterdag hun wedstrijden. Van oktober tot
december spelen zij een halve competitie in een poule van ongeveer
tien teams. Daarna worden ze opnieuw ingedeeld op grond van de
9

resultaten van de eerste helft van de competitie, waardoor ze meer
gelijkwaardige tegenstanders krijgen. Uit deze competitie komen de
uiteindelijke kampioenen tevoorschijn.
Elk team heeft een vaste coach, die het team begeleidt bij de
wedstrijden. Voor de uitwedstrijden zal door de coach een rijschema
opgesteld worden. Zo weet u ruim van tevoren wanneer u moet
rijden. Kunt u niet rijden, probeer dan te ruilen met een van de
andere ouders.
Er wordt gespeeld op 4 niveaus in de najaarscompetitie
(hoofdklasse, 1e, 2e en 3e klasse). Teams die voor de hoofdklasse
of 1e klasse opgegeven worden dienen een plek te verdienen via
kwalificatietoernooien. In de tweede helft van het seizoen
(voorjaarscompetitie) wordt boven de hoofdklasse een topklasse
gevormd. Vanuit de hoofdklassen 1e helft (najaarscompetitie) wordt
1 topklasse gevormd in de tweede helft via een eventueel vooraf
vastgestelde P/D-regeling.
De spelregels voor de aspirantencompetitie zijn hetzelfde als voor
de seniorencompetitie. De nethoogte en veldafmeting kan echter
verschillen afhankelijk van niveau en leeftijdsklasse.
Nethoogte en veldafmetingen bij de aspiranten
Klasse

Teams

Nethoogte
Meisjes
2,24 m
2,24 m

Veldafmeting

J/M
J/M

Nethoogte
Jongens
2,43 m
2,30 m

A-jeugd
B-jeugd
Top/hoofdklasse
B-jeugd
1e klasse
B-jeugd
2e en 3e klasse
C-jeugd
Top/Hoofdklasse
C-jeugd
1e klasse jongens
C-jeugd
1e klasse meisjes
C-jeugd
2e en 3e klasse

J/M

2,24 m

2,24 m

18 x 9 m

J/M

2,24 m

2,15 m

18 x 9 m

J/M

2,15 m

2,15 m

18 x 9 m

J

2,05 m

M
J/M

2,05 m
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18 x 9 m
18 x 9 m

14 x 9 m
2,15 m

18 x 9 m

2,05 m

14 x 9 m

6.2 CMV-competitie
De CMV-jeugd speelt haar competitie in toernooivorm op zondag,
ongeveer 5 maal per seizoenshelft. De trainers maken dit tijdig
bekend.
Bij uittoernooien rekenen wij erop dat u als ouders zult rijden. Per
team dienen de ouders onderling een rijschema te maken.
Kunt u niet rijden, probeer dan te ruilen met een van de andere
ouders. Het is de bedoeling dat de 2 ouders die rijden, de coaching
van de teams voor hun rekening nemen. Daarnaast dienen de
ouders te fluiten en te tellen tijdens wedstrijden waar Switch als
eerste vermeld staat bij de wedstrijd.
Een tip om wat meer bekend te worden met de spelregels is om die
eens door te lezen en eens te komen kijken bij de trainingen. U kunt
dan ook de trainers uitleg vragen over de regels en op die manier
wat zelfverzekerder langs de lijn staan te coachen. De spelregels zijn
aan het begin van het seizoen gemaild naar de ouders en ook terug
te vinden op onze site.
De deelnemende verenigingen in onze kern Rivierenland zijn:
Atalante, Boemerang Komeet, Hurry Up, Ikaros, Isala’77, Kidang,
Malden, Pegasus, SIOK, Switch’87, Touche, Trivos, Tweestroom,
Vocasa, Volamie, Voreo, Weekenders.
Jaarlijks wordt er een eindtoernooi georganiseerd, waar de winnaars
van niveau 6 worden afgevaardigd naar het nationaal
kampioenschap CMV.
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Trainingstijden en vakantierooster

7.1 Eerste en laatste trainingen van het seizoen

Laatste training 2019-2020
Inlooptraining 2020-2021
Eerste training 2020-2021

CMV-jeugd
1, 2 en 3
4, 5 en 6
20 juni
15 juni
24 aug
24 aug
29 aug
29 aug

Aspiranten
15 &16 juni
24/25 aug

7.2 Trainingstijden aspiranten
Meisjes MB1:
1e training: maandag van 19.30-21.00 uur in Millingen.
2e training: donderdag van 17.45-19.001/19.30 uur in Millingen.
Trainer: Niek Latuhihin en Niké Jurrius.
Coach: Niké Jurrius (thuis) en Brigitte Rutjes (uit)
Meisjes MC1:
1e training: maandag 18.00-19.30 uur in Millingen
2e training: donderdag van 17.45-19.001/19.30 uur in Millingen.
Trainer: Niek Latuhihin en Ruth Keukens
Coach: Ruth Keukens (thuis) en Natascha Kamerbeek (thuis),
Henri Janssen (randvoorwaarden)
Meisjes MC2:
1e training: dinsdag van 18.30 –20.00 uur in Millingen.
2e training: vrijdag van 19.00-20.30 uur in Leuth
Trainers: Marise Boer en Ellis Vissers.
Coach: Marise Boer (thuis), Ellis Vissers (uit) en Paul de Waal
Meisjes MC3:
1e training: maandag van 18.00 –19.30 uur in Millingen.
2e training: vrijdag van 17.30-19.00 uur in Leuth
1

Afhankelijk of er competitiewedstrijden zijn vanaf 19.00 uur.
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Trainers: Els Boer/Marith Hennink en Rick Stunnenberg.
Coach: Eef Bach, Maria Peterse en Nadine Buil-Janssen (reserve)
Jongens MC1:
1e training: dinsdag van 18.30 –20.00 uur in Millingen.
2e training: vrijdag van 17.30-19.00 uur in Leuth.
Trainers: Jaco Grotenboer en Rick Stunnenberg.
Coach: Karen Hund, Linda Leenders en Leonard Mes.

7.3 Trainingstijden CMV-jeugd (mini’s)
Niveau 1/2:
Training: zaterdagochtend van 9.00 - 10.00 uur in Millingen.
Trainers: Natascha Kamerbeek, assistenten: Mijntje en Marescha.
Niveau 3:
1e training: zaterdag van 9.00 - 10.00 uur in Millingen.
Trainers: Natascha Kamerbeek, assistenten: Mijntje en Marescha.
2e training (ná de herfstvakantie): maandag van 15.30-16.30 uur in
Millingen.
Trainer: Niek Latuhihin.
Niveau 4:
1e training: maandag van 15.30-16.30 uur in Millingen.
Trainer: Niek Latuhihin en Natascha Kamerbeek.
2e training: zaterdag 9.00-10.30 uur Millingen.
Trainers: Hanneke en Mieke van Swelm, assistenten: Hella, Lara,
Kirsten.
Niveau 5/6:
1e training: maandag van 16.30 - 18.00 uur in Millingen.
Trainer: Niek Latuhihin en Natascha Kamerbeek.
2e training: zaterdag 9.00-10.30 uur Millingen.
Trainers: Hanneke en Mieke van Swelm, assist.: Hella, Lara, Kirsten.
Na de meivakantie wordt er nog maar 1 keer per week training gegeven.
Behalve voor de aspiranten die naar het plaatsingstoernooi gaan, deze
kinderen houden hun tweede training tot het plaatsingstoernooi. Dat is elk jaar
in mei of juni. De datum wordt pas later in het seizoen bekend.
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7.4 Vakantierooster jeugd 2019 – 2020
Vakantie/
Evenement
Kledingbeurs

Herfstvakantie
2019

Kerstvakantie
2019/2020

Carnavalsvakantie
2020

Kledingbeurs
Goede Vrijdag
Pasen
2020

Meivakantie
2020

Hemelvaart
2020
Pinksteren
2020
Buitentoernooi 2020

Datum
Za 28/9
Za 12/10
Ma 14/10
Di 15/10
Do 17/10
Vrij 18/10
Za 19/10
Za 21/12
Ma 23/12
Di 24/12
Do 26/12
Vrij 27/12
Za 28/12
Ma 30/12
Di 31/12
Do 2/1
Vrij 3/1
Za 4/1
Za 22/2
Ma 24/2
Di 25/2
Do 27/2
Vrij 28/2
Za 29/2
NB
Vr 10/4
Za 11/4
Ma 13/4
Za 25/4
Ma 27/4
Di 28/4
Do 30/4
Vr 1/5
Za 2/5
Ma 4/5
Di 5/5
Do 7/5
Vrij 8/5
Za 9/5
Do 21/5
Vr 22/5
Za 23/5
Za 30/5
Ma 1/6
Za 6/6

CMV-Jeugd (Mini’s)
1, 2 en 3
4, 5 en 6
Geen training
Geen training
Wel training
Wel training
n.v.t.
Geen training
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Geen training
Geen training
Wel training
Wel training
n.v.t.
Geen training
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Geen training
Geen training
n.v.t.
Geen training
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.v.t
n.v.t
Wel training
Wel training
Geen training
Geen training
n.v.t.
Geen training
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Wel training
Wel training
Geen training
Geen training
n.v.t.
n.v.t.
Wel training
Wel training
n.v.t.
Geen training
Wel training
Wel training
n.v.t.
Geen training
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Geen training
Geen training
n.v.t.
Geen training
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Wel training
Geen training
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Wel training
n.v.t.
Wel training
n.v.t
n.v.t.
Geen training
Geen training
n.v.t.
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Aspiranten
n.v.t.
n.v.t.
Wel training
Wel training
Wel training
Wel training
n.v.t.
n.v.t.
Geen training
Geen training
Geen training
Geen training
n.v.t.
Geen training
Geen training
Wel training
Wel training
n.v.t
n.v.t
Geen training
Geen training
Wel training
Wel training
n.v.t
n.v.t
Wel training
n.v.t.
Geen training
n.v.t.
Geen training
Wel training
Wel training
Wel training
n.v.t
Wel training
Wel training
Wel training
Wel training
n.v.t
Geen training
Geen training
n.v.t.
n.v.t
Geen training
n.v.t.

7.5 Gedragscode en regels
Er zijn enkele regels waarvan wij als Switch ’87 van
de jeugd verwachten dat deze opgevolgd zullen worden:
Gedragscode jeugd
• Op tijd in de hal voor training of wedstrijd.
• Trainen is verplicht.
• Tijdig afmelden voor training of wedstrijd bij trainer of coach.
Indien dit niet gebeurt word je de eerste set niet opgesteld.
• Douchen na de training en de wedstrijd.
• Geen mobiele telefoons aan tijdens de training of een wedstrijd.
• Correct gedrag naar elkaar, maar ook naar trainer, coach,
tegenstander en scheidsrechter.
• Correct gebruik van materialen, dus niet tegen een bal
aanschoppen of in het net hangen.
• De wedstrijdkleding alleen dragen tijdens de wedstrijd en niet
tijdens training.
• Spelers die zich niet aan de gemaakte afspraken houden,
worden hier over aangesproken.
• Vernieling, diefstal of vechten in de kleedkamers wordt door
Switch’87 streng bestraft. Bij vernieling kan de schade op de
betrokkene verhaald worden.
Verder zijn er zijn enkele regels waarvan wij als Switch’87 van de
ouders verwachten dat deze opgevolgd zullen worden:
Aandachtspunten ouders
•
•

Als u rijden moet voor het team gebruik dan geen drank of
drugs, denk aan de veiligheid van de kinderen.
Houdt de snelheidslimiet in de gaten.

Vergeet niet dat het de kinderen van anderen zijn die u meeneemt in
de auto, dat is een verantwoordelijkheid om af en toe eens bij stil te
staan!
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Veilig en vertrouwd sporten

Switch '87 wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en
vertrouwd kunnen voelen. Ongewenst gedrag zoals (seksuele)
intimidatie, agressie, geweld en discriminatie wordt niet getolereerd.
In voorkomende gevallen kunnen leden contact opnemen met
de vertrouwenscontactpersoon van Switch '87 of met het NOC*NSF
meldpunt (0900-202 55 90), dit meldpunt is dag en nacht bereikbaar
(ook in het weekend). De vertrouwenscontactpersoon voor de jeugd
is Judith Brugman, 024-6633122, judithbrugman@gmail.com.
Iedere direct betrokkene bij de jeugd (trainer/coach/begeleider) dient
verder in het bezit te zijn van een geldige VOG (Verklaring Omtrent
Gedrag) waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar
vormt voor het omgaan met kinderen. Het aanmelden voor het
verkrijgen van een VOG loopt via het bestuur van Switch ’87.
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Technische Advies Commissie

De TAC geeft vorm en uitvoering aan het technisch beleid van de
vereniging. Zij bekijkt de vorderingen van de spelers en bepaalt in
overleg met de Jeugdcommissie en trainers het niveau waarop de
kinderen kunnen trainen. De TAC wordt gevormd door Brigitte
Rutjes, Dorine Keukens en Diny Blom. Diny behartigt specifiek de
zaken binnen de jeugd.
De TAC zorgt eigenlijk voor alle zaken die in en rond de wedstrijden
van belang zijn. Je kunt hier denken aan, het indelen van teams, het
coördineren van trainers, coaches en andere begeleiding. Opleiding
trainers, selecteren en scouten van talentvolle spelers, enz.
De TAC heeft met enige regelmaat overleg met de trainer/coach. Bij
het uitoefenen van haar taken houden de TAC-leden rekening met
de volgende zaken:
•

Minimaal handhaving van het huidige spelniveau wordt
nagestreefd
16

•
•
•

Indien mogelijk, niveauverbetering
Bij het maken van de teamindelingen worden, naast technische,
ook sociale criteria gehanteerd.
Er wordt nauw samengewerkt met de Jeugdcommissie wat
betreft de indeling van de jeugdteams, de trainingstijden en de
werving van trainers.

Halverwege het seizoen belegt de TAC per team een tussentijdse
evaluatie met de trainer/coach. Aan het eind van het seizoen wordt
door de TAC een nieuwe voorlopige teamindeling gemaakt. Het
betreft eerst een voorlopige indeling, aangezien er zich aan het
begin van het seizoen vaak nog wijzigingen voordoen. De
mogelijkheid is aanwezig dat er in teams wordt geschoven. Er wordt
echter wel getracht om dergelijke veranderingen zo veel mogelijk te
beperken. Al in een eerdere fase is de TAC bezig met het zoeken
naar geschikte trainers, trainingsgelegenheden en eventuele
coaches.
Prestatielijn - Aspiranten
Zoals bekend heeft Switch ervoor gekozen om te investeren in een
zogenaamde prestatie lijn. Spelers die meer in hun mars hebben of
veel potentie hebben worden als het mogelijk is samen in een team
geplaatst. Hiervoor hebben wij gekwalificeerde trainers/sters
aangetrokken, investeren wij in extra trainingsuren en zorgen wij
voor goede begeleiding tijdens de wedstrijden. U zult begrijpen dat
deze prestatielijn niet voor alle spelers is weggelegd maar Switch
’87 zet zich eveneens in voor de breedte sport. Spelers die niet in
een prestatieteam komen te spelen zijn nog steeds verzekerd van
goede trainers en trainingsfaciliteiten, goede begeleiding en
uiteraard plezier in het spel.
OFO-project
Het afgelopen seizoen hebben wij in samenwerking met de Nevobo
het project OntwikkelFasegericht Opleiden binnen de vereniging
uitgevoerd. Met ontwikkelfasegericht opleiden kijk je bijvoorbeeld
niet alleen naar de kalenderleeftijd van de sporter, maar ook naar de
biologische leeftijd. Waar het ene kind al door het dak groeit, blijft
een ander van dezelfde leeftijd nog klein.
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De hoofddoelstelling van het project is het verbeteren van de
jeugdopleiding en creëren van meer sportplezier bij de jeugdleden,
waardoor ze zich beter kunnen ontwikkelen en langer behouden
blijven voor de sport.
Onderdelen van het project waren:
• Een tevredenheidsonderzoek onder ouders, speelsters en
trainers;
• Het opleiden van trainerbegeleiders;
• Het opstellen van technische leerlijnen;
• Een trainingsscholing voor onze jeugd- en assistenttrainers.
De resultaten van het project worden dit seizoen verder binnen de
vereniging uitgewerkt. Dat wil zeggen dat er in het voorjaar weer een
tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd en gaan wij door met het
observeren en begeleiden van onze trainers. De technische
leerlijnen zullen als basis dienen voor de jaarplanning. Rode draad
hierin is dat gedurende het seizoen de kinderen een duidelijk
programma doorlopen en zodoende goed aansluiten op het
volgende seizoen bij bijvoorbeeld een nieuwe groep en trainer.
Door dergelijke projecten uit te voeren haken wij aan bij de actuele
inzichten en opleidingstrajecten voor jeugdige sporters.

10 Mini van de maand
Bij een thuiswedstrijd van ons damesteam (dit seizoen onder de
naam Swikaros Dames 1) worden er twee mini’s in het zonnetje
gezet. Deze kinderen worden om en om uit de verschillende niveaus
middels een lotingsysteem uitgekozen en zijn dan op
zaterdagmiddag gast bij het eerste damesteam.
De kinderen mogen de wedstrijd starten door de eerste opslag te
doen. Verder mogen ze de telling voor de coaches en het team
verzorgen. Ook zorgen zij voor de verkiezing van de ‘Topper van de
dag’ en het uitreiken van de prijs die hierbij hoort.
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Naderhand is het leuk als ze voor het clubblad een verslagje
schrijven. Het wordt altijd door de kinderen als heel leuk en
spannend ervaren.

11 Jeugdscheidsrechters
Regelmatig organiseren wij een scheidsrechter cursus voor alle
jeugdleden van 14 en 15 jaar. Deze cursus bestaat uit 3
zaterdagochtenden waarin theorie en praktijk doorgenomen wordt.
De jeugdleden gaan dan, na hun proeve van bekwaamheid, de
wedstrijden van hun leeftijdsgenoten fluiten.
Wij verwachten van alle onze A en B leden de inzet en wil om dit
samen te doen. Dan is de druk per individueel lid zo klein mogelijk en
blijft het voor iedereen leuk. Ook vragen wij de jeugdleden om te
helpen bij andere activiteiten, zoals het schoolvolleybaltoernooi.
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12 Blessurepreventie
Wij adviseren de kinderen na trainingen en wedstrijden te laten
douchen; dit uit hygiënisch oogpunt. Ook adviseren wij tijdens
trainingen en wedstrijden goed schoeisel met veters voor binnen te
dragen. Verder is het verstandig rekening te houden met eten (niet te
veel vlak voor trainingen of wedstrijden) en drinken: een bidon met
water meenemen. Het is verstandig om een warme trui bij de
wedstrijden mee te nemen. Men mag geen sieraden dragen en men
mag geen kauwgom of snoep in de mond hebben. Dit alles om
blessures zo veel mogelijk te voorkomen. Voor vragen kunt u terecht
bij de trainers.
Bij een blessure kunt u altijd contact opnemen met Alex Janssen
voor advies en begeleiding.

13 Kleding
Ieder team heeft zijn eigen kleding. Dit wordt voor de competitie
verdeeld en blijft dan het hele jaar in het bezit van uw kind. De
aspiranten betalen € 16,- huur per jaar voor de kleding, dit wordt
automatisch bij de contributie van uw rekening afgeschreven. Voor
de mini's is het bedrag € 8,00 per jaar. De kleding blijft eigendom van
de vereniging en dient na beëindiging van het lidmaatschap
ingeleverd te worden bij de trainer.
Mocht iemand een shirt of broek kwijtraken, kan er een nieuwe
besteld worden voor € 25,00. Dit geldt ook bij niet ingeleverde
kleding na beëindigen van het lidmaatschap. In de meeste sportzalen
is het verboden om schoenen met zwarte zolen te dragen; let u hier
op bij de aanschaf van de schoenen. Tijdens trainingen en
wedstrijden moet de mobiele telefoon uit staan en in de tas zitten.
Verder wordt het aangeraden om geen spullen van waarde
(fietsensleutels, portemonnees, enzovoort) in de kleedkamer achter
te laten.
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14 Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn de steunpilaren van een club: als zij er niet zijn
gebeuren er veel dingen niet, in het ergste geval houdt een club op
te bestaan. Gelukkig is dit bij Switch’87 niet het geval en daarom
brengen wij graag dit punt onder uw aandacht.
Ouders zijn voor kinderen een inspiratiebron en hebben een
voorbeeldfunctie voor kinderen juist ook in het doen van
vrijwilligerswerk. Zij kunnen kinderen motiveren en ondersteunen in
het doen van vrijwilligerswerk. Switch’87 wil kinderen al zo vroeg
mogelijk betrekken bij activiteiten die op en rond het volleybalveld
gebeuren. Denk aan een functie als aanvoerder, scheidsrechter of
assistent-trainer. Ondersteuning tijdens jeugdkampen, carnaval,
Sinterklaas en natuurlijk het buitentoernooi.
Als de jeugd wat ouder is, kunnen zij zitting nemen binnen een
commissie. Door hier al vroeg vertrouwd mee te raken probeert
Switch’87 kader op te bouwen voor de toekomst. Ouders kunnen
een voorbeeld zijn door samen met het kind een stuk
vrijwilligerswerk te doen, samen helpen netten opbouwen of
afbreken voor en na een training. Samen bij het buitentoernooi een
taak uit te voeren, zo zijn er nog vele taken in te vullen.
Ouders mogen zich ook melden als vrijwilliger, fluiten/coachen bij
jeugdwedstrijden, assistent-trainer worden: handig om spelinzicht te
krijgen. Maar zij mogen ook zitting nemen in een van de
commissies: in het clubblad en op de site kunt u hier meer over
lezen.
Door het doen van vrijwilligerswerk wordt
ook de verbondenheid en betrokkenheid
met de club vergroot. Je krijgt inzicht hoe
een club in elkaar zit. Als vrijwilliger bij
Switch’87 mag je verwachten dat je
begeleid wordt, het streven is om dit zo
goed mogelijk te doen. Als vrijwilliger kun
je jezelf ook verbeteren door scholing te
volgen en te krijgen, denk aan clinic’s
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voor trainers, een scheidsrechterscursus: alles om je taak als
vrijwilliger zo goed en prettig mogelijk te doen. En vaak kan Switch
’87 je tegemoetkomen in de kosten van bepaalde cursussen.
Vrijwilliger zijn bij Switch’87 wordt niet als vanzelfsprekendheid
gezien. Er wordt gestreefd om aandacht aan de vrijwilliger te geven
en onze waardering te tonen en te uiten.
Voor de wat oudere jeugd is het mogelijk om hun maatschappelijke
stage uit te voeren, zo doe je een stuk werkervaring op, kom je in
aanraking met vrijwilligerswerk en het staat goed op je CV als je
ergens wilt gaan werken. Verder is Switch ’87 een erkend SBB
Leerbedrijf voor het uitvoeren van stages.
Hopelijk geeft deze informatie meer inzicht hoe belangrijk het doen
van vrijwilligerswerk binnen Switch ’87 is.
Mocht u als ouder of jij als jeugdlid zich geroepen voelen iets te
willen doen voor Switch’87 meld je dan bij de trainer als het iets is
dat direct met het team van uw kind, of van jouw team te maken
heeft. Voor alle andere zaken kan er contact gezocht worden met
onze Coördinator Vrijwilligers Diny Blom. Gedetailleerde informatie
over de verschillende functies, taken, verwachte tijdsbesteding enz.
van bestuursleden, commissieleden is te vinden in ons
Vrijwilligersboekje, beschikbaar op onze site onder het menu
“downloads”.

15 Activiteitenprogramma
Naast volleybal organiseert de Jeugdcommissie ook verschillende
andere activiteiten zoals hieronder weergegeven. Aan het begin van
het seizoen is het vaak niet mogelijk om de juiste datum aan te
geven. Daarom wordt voorafgaand aan een activiteit per mail een
uitnodiging en de juiste datum en tijd verstuurd aan de ouders.
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15.1 Activiteiten CMV- Jeugd
Dinsdag 15 oktober 2019
Zaterdag 26 oktober 2019
Zaterdag 30 november
2019
Vrijdag 21 februari 2020
Datum nader te bepalen
Zondag 22 maart 2020
Meivakantie
Mei/juni 2020
Zaterdag 6 juni 2020
Laatste training

Sportinstuif in samenwerking met Odio, Klimop,
De Hazenkamp, Dansschool D&D en Humankind
Halloween/vriendjes-vriendinnetjes training: voor
niveau 1 t/m 6.
Sinterklaasfeest voor niveau 1 t/m 6
Carnaval voor niveau 1 t/m 6 in de Kaketoe in
Leuth
Schoolvolleybaltoernooi: voor de groepen 3 t/m 8
van de basisscholen in Het Laag.
Toernooi niveau 4, 5 en 6 in Millingen a/d Rijn
Sportinstuif in samenwerking met De Hazenkamp
en Humankind op sportpark De Hove.
Kamp 2.0 (samen met aspiranten)
Buitentoernooi Switch/STAM
Ouder-kind-volleybal

Voor alle activiteiten geldt: ideeën zijn altijd welkom bij de jeugdcommissie

15.2 Activiteiten Aspiranten
Datum nader te bepalen
Januari 2020
Mei/juni 2020
6 en 7 juni 2020
Laatste training

Schoolvolleybaltoernooi: wij zoeken hulp van de
aspiranten met fluiten/coachen!!
Tussenactiviteit
Kamp 2.0 (samen met aspiranten)
Buitentoernooi Switch/STAM
Wedstrijd tegen ouders.

Voor alle activiteiten geldt: ideeën zijn altijd welkom bij de jeugdcommissie
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16 Privacy en beeldmateriaal
Switch ’87 vindt het belangrijk dat de privacy van haar leden is
gewaarborgd en gaat daarom zorgvuldig om met de in haar bezit
zijnde persoonsgegevens. Switch ‘87 houdt zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Tijdens de sportactiviteiten
worden vaak foto’s en/of video’s gemaakt van deelnemers en
bezoekers die vervolgens in haar media (zoals clubblad en website)
en social media geplaatst kunnen worden. Switch ’87 heeft daartoe
toestemming gevraagd aan haar leden. Mocht men geen prijs stellen
op het plaatsen van foto’s of video’s waarop men herkenbaar is, dan
kan dat gemeld worden aan secretaris@switch’87.nl. Voor de
privacy policy van Switch ’87 wordt verwezen naar haar website.

17 Acties en loterijen
Voor het financieren van alle activiteiten van onze vereniging zijn
naast de contributie ook andere financiële bronnen noodzakelijk
zoals bijvoorbeeld het houden van en deelnemen aan verschillende
loterijen en acties.

17.1 De Paasloterij
De Paasloterij van Switch ’87 is al vele jaren een activiteit die de
vereniging behoorlijk wat geld oplevert dat wordt besteed aan de
jeugdopleiding. De loten worden door de leden verkocht in de twee
weken voorafgaand aan Pasen. Ook de Aspiranten vanaf niveau B
worden jaarlijks gevraagd deze loten te verkopen.
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17.2 De Grote Clubactie
Sinds 4 jaar doet Switch mee aan de
Grote Clubactie. Wij vragen onze mini’s
(6-12 jaar) in de periode september –
oktober om met lotenboekjes langs de
deur te gaan waarop kopers via een
eenmalige machtiging loten kunnen
kopen.
Uw kind kan gewoon bij de buren, in de buurt of bij familieleden
loten verkopen. Er is geen route die ze verplicht moeten lopen.
Met de opbrengst (80% per lot) kunnen wij de vele jeugdactiviteiten
organiseren, zoals het sinterklaasfeest, carnaval, jeugdkamp en
Halloween.

17.3 De Vriendenloterij
Switch ’87 steunen en kans maken op prachtige prijzen? De
VriendenLoterij maakt het mogelijk! Bij de VriendenLoterij is je
mobiele nummer je lotnummer. Van uw lot gaat de helft direct naar
onze clubkas. Meedoen is heel makkelijk: koop een lot op
www.vriendenloterij.nl en geef daarbij aan dat u voor Switch '87 mee
wilt spelen. U maakt dan elke maand kans op een prijzenpakket met
fantastische geldprijzen, reischeques, auto's, dagjes uit en
tienduizenden andere prijzen!
Speelt u al mee met de
Vriendenloterij, geef dan aan
dat u voor Switch ’87 wilt meespelen. Dit kan alleen gewijzigd
worden via de Ledenservice 0900 - 300 1400 (€ 0,50 per
gesprek) op werkdagen (9 - 21 uur) en zaterdag (10.00-16.30).
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17.4 Doelshoppen
Steun Switch ’87 en doe voortaan al je online aankopen
via DoelShoppen.nl. Door te winkelen bij bekende webshops als
Wehkamp, Bol.com, Hema, Intertoys, Centerparcs, Blokker, Cheap
tickets, Zalando en ga maar door. Van elke aankoop die jij doet gaat
een gedeelte naar de rekening van Switch, terwijl jij de normale prijs
betaalt.
Hoe werkt het
Ga naar DoelShoppen.nl en selecteer Switch'87 als je favoriete
vereniging door Switch in te typen en op het logo te klikken. Typ
vervolgens de naam van de winkel, klik op het logo en je komt op de
site van de gewenste shop. Als je geregistreerd bent kun je zien
hoeveel je al gespaard hebt voor je vereniging, maar dit is niet
verplicht.

18 Het Switchbeleid “Voor de top en voor de
breedte”.
Het motto van Switch luidt: "Voor de top en voor de breedte". Een
paar jaar geleden sloegen we de weg in van professionalisering en
opleiding. We maakten geld vrij voor een professionele jeugdtrainer,
die naast de reguliere trainingen ook wordt ingezet om vrijwilligers te
ondersteunen en de kwaliteit van de jeugdopleiding te verbeteren.
Geleidelijk kwamen er meer uren professionele training bij de jeugd.
Het effect op onze jeugdafdeling is duidelijk merkbaar. De
jeugdcommissie heeft veel eer van haar werk. Het aantal jeugdleden
vertoont een stijgende lijn en het is opvallend hoe goed en technisch
verzorgd onze jonge spelers volleyballen.
Onze jeugdspelers groeien ondertussen naar de senioren toe, qua
volleybal en qua leeftijd. Dat stelt ons voor twee nieuwe opgaven:
hoe geven we onze jeugd kans op een plek op hun niveau in de
seniorencompetitie en hoe kunnen we vanuit onze jeugd een
kweekvijver vormen voor onze hoogste teams.
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Bijkomende vraag is hoe we dat kunnen blijven betalen, ook als de
opbrengsten van sponsors en het buitentoernooi verminderen.
We gaan door met professionalisering en kwaliteitsverbetering van
onze jeugdopleiding. We willen daarin een duidelijker onderscheid
maken tussen prestatielijn en breedtelijn. En die twee lijnen trekken
we door in de seniorenteams.
Als we erin slagen voldoende jongens in onze jeugd op te leiden,
zullen we ook bij de heren een prestatielijn opzetten. Dames 1
behoort bij de prestatielijn, waar onze talenten vanuit de jeugd in
kunnen stromen.
Om voldoende basis te hebben, willen we meer jeugdleden
bereiken, van jongs af aan. Onze jeugdleden komen uit Millingen,
Leuth, Kekerdom en zelfs net over de grens in Duitsland. Op de
basisscholen laten we professionele trainers clinic’s verzorgen, om
kinderen kennis te laten maken met volleybal.
Bij de mini’s, begint het onderscheid tussen prestatieteams en
breedteteams. Of je in de prestatielijn speelt of in de breedtelijn, is
een keuze die je samen met de vereniging maakt: in overleg met de
vereniging kijk je waar je mogelijkheden liggen en zélf moet je
kiezen wat je wilt. In de prestatielijn worden hogere eisen gesteld
aan je inzet, je gaat meer trainen, onder leiding van betaalde of
geschoolde trainers en de contributie zal wat hoger liggen.
De contributies gaan naar een kostendekkend niveau voor de
breedtelijn, met een toeslag voor de prestatielijn. Extra zaken
worden mogelijk door sponsorbijdragen. Om dat allemaal te laten
werken, moet er ook in de organisatie een hoop gebeuren. We
hebben meer vrijwilligers nodig, die trainer willen worden en willen
helpen in de organisatie. We hebben meer betaalde trainers nodig,
om training te geven en om vrijwilligers te scholen en te begeleiden.

27

19 Communicatie
Website en App’s
Switch ’87 heeft een eigen website waar alle informatie op staat waar
u als ouder of jullie kinderen in geïnteresseerd zijn. De website wordt
regelmatig bijgehouden met de nieuwste feiten en leuke foto’s. U
kunt erop inloggen: www.switch87.nl.
Verder is Switch ’87 actief op Facebook en zijn er twee handige
App’s beschikbaar via de NEVOBO: Mijn Competitie met uitslagen
en standen en Mijn Club, de laatste wordt beheerd door Switch ’87
en geeft informatie over onze vereniging.
Clubblad
Het clubblad komt vier keer per jaar uit en wordt tijdens de training
aan de kinderen overhandigd. Als u of uw kind(eren) iets te melden
heeft, dan kunt u dit doorgeven aan de redactie
(redactieswitchat@gmail.com).
In het clubblad staan ook de nodige adressen van het hoofdbestuur
van Switch `87, die u te allen tijde kunt bellen met vragen of
opmerkingen. Het clubblad is ook digitaal beschikbaar op onze
website.
Nieuwsbrief
Dit seizoen zijn wij gestart met het verzenden per e-mail van een
nieuwsbrief naar onze leden met actuele nieuwtjes en aankondigen
van activiteiten. Deze nieuwsbrief wordt ongeveer elke twee
maanden verstuurd.

20 Sponsors en adverteerders
De hoogte van de contributie van onze (jeugd)leden is gebaseerd op
de kosten voor standaardtrainingen en competitie: de breedtelijn. De
activiteiten voor de top worden gefinancierd uit de inkomsten van
sponsors, loterijen en het jaarlijkse buitentoernooi. Denk dus bij uw
aankopen aan onze sponsors en adverteerders en maak gebruik
van de sponsorkaartacties.
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Sponsors van Switch ’87:
•
Rabobank
•
3signReclame
•
Huisman Sport 2000 Huissen en ERIMA Sportswear
•
BURGERS Makelaardij en Assurantiën en Regiobank
•
Driessen Appendages
•
AH van den Hatert
•
BNR Bouwstoffen Werkendam
•
Autobedrijf Pouwels
•
Kees van der Velden, Slagerij en Catering
Adverteerders van Switch ’87:
•
Aannemingsbedrijf Spann-Eerden,
•
Arno’s Haarmode,
•
Autobedrijf Booltink,
•
Basten - Regiobank, Assurantiën en Makelaardij,
•
Bike Totaal Jos van Hees
•
Biljart Café Janssen & Janssen,
•
Bloembinderij De Pottekijker,
•
Cafetaria De Smulpaap
•
Chiropractie Elst & Groesbeek,
•
De Gelderse Poort – Koffie, Eet en Pannenkoekenrestaurant,
•
De Dresscode,
•
’t Fuske, Zaalverhuur & Café
•
Haan - Meester Schoorsteenveger,
•
Haarsalon Dorien,
•
Hand- & Voetverzorging Petra Hubbers, Sportpedicure Leuth
•
Hotel Millings Centrum,
•
HUBBERS, ontwerp en realisatie van interieurs,
•
Installatiebedrijf Erinkveld,
•
Huid en Haarstudio Janny,
•
Lukassen Produkties,
•
Mol Optiek
•
Mostart & Timmermans Netwerk Notarissen,
•
Multimate bouwmarkt,
•
Podotherapie-Praktijk DRIESSEN,
•
Restaurant De Thornsche Molen
•
Spar – Looijschelder,
•
Studiesterk, Helpt je vooruit, Huiswerk en studiebegeleiding,
•
Theo Koppes - Meubelstoffeerderij,
•
Van Clement Steigerhout,
•
Vershof Catering Top-Buffet,
•
Vink, Praktijk voor Fysio, Manuele en Oedeemtherapie
•
Wieland Sportprijzen,
•
Zeelandsche Hof – Camping
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Stempelkaarten verkrijgbaar bij de PR-commissie: PR@switch87.nl
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