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Voorwoord 
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1 Missie en visie 
1.1 Missie 

 
LIVO wil vandaag en in de toekomst de volleybalsport als breedtesport structureel verankeren in de 
Liemers. Door volleybal voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken zodat er ook zoveel mogelijk 
mensen van kunnen genieten. 

 
1.2 Visie 

 
LIVO is toonaangevend in de volleybalsport in de Liemers. Dat wil ze bereiken door zowel op 
competitieniveau als recreatieniveau een positieve uitstraling te geven aan de volleybalsport, waarbij 
zoveel mogelijk mensen van alle leeftijden zich thuis voelen. 

 
Hierbij zijn onze directe kernwaarden: 

 
• Openheid; LIVO is een transparante volleybalvereniging waarbij het beleid, de kernwaarden en 

kerndoelstellingen voor iedereen inzichtelijk is. Ieder lid of zijn/haar wettelijke 
vertegenwoordig(st)er kan en mag zijn/haar constructieve kritiek op het verenigings- en 
technisch beleid uiten. Dit kan via het algemene bestuur, tijdens de jaarlijkse algemene leden 
vergadering (ALV), maar ook via één van de bestaande commissies. 

• Respect; Binnen de vereniging LIVO behoren alle leden en bezoekers zowel in als buiten het veld 
iedereen met respect te behandelen. Dat betekent, dat een lid van de vereniging LIVO ieder 
ander moet behandelen, zoals hij/zij zelf zou willen worden behandeld. 

• Toegankelijkheid; LIVO streeft naar een vereniging die toegankelijk is voor een brede categorie 
mensen uit de Liemerse samenleving en omstreken. En zal alles wat binnen haar mogelijkheden 
ligt aanwenden om mensen uit alle categorieën een plaats binnen de vereniging te geven. 

• Duidelijkheid; LIVO wil zo duidelijk en volledig mogelijk met haar leden, algemeen binnen 
de vereniging en naar buiten toe communiceren.  

• Betaalbaarheid; LIVO streeft er naar om de kosten van het lidmaatschap en activiteiten zo 
goedkoop mogelijk te houden. Dit door een actief sponsoringbeleid en subsidiebeleid. 

 
 

1.3 Doelstellingen 
 

• LIVO wil als vereniging de volleybalsport als breedtesport voor volwassenen en jeugd uit de 
Liemers en in het bijzonder Westervoort en Duiven mogelijk maken. Aandacht voor alle teams op 
ieder niveau, transparantie en onderlinge verbondenheid zijn belangrijk binnen LIVO. 

• LIVO wil aansluiting hebben bij de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo). 
• LIVO streeft naar het jaarlijks meespelen op divisieniveau. En kiest hiervoor bewust voor de 

spelers uit de eigen opleiding in de opbouw van de teams.  
• LIVO wil evenementen op het gebied van het verenigingsleven organiseren zodat de 

saamhorigheid en het vormen van een band tussen de leden onderling wordt versterkt. De 
vereniging is sociaal gericht. 

• LIVO streeft ernaar om op zoveel mogelijk verschillende niveaus te spelen (breedtesport), om elk 
lid van de vereniging op zijn of haar gewenste niveau veilig te laten spelen. 

• LIVO streeft naar een actief vrijwilligersbeleid omdat zij een zeer belangrijke plaats in nemen in 
de vereniging; zonder hun tomeloze inzet is het vrijwel onmogelijk een vereniging draaiende te 
houden. 

• LIVO streeft naar een vereniging die samen met leden en vrijwilligers vorm wordt gegeven. 
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2 Doelstellingen 2013 - 2018 
2.1 Algemene doelstelling 

Om aan de missie en visie van de vereniging te voldoen heeft het bestuur een tweetal algemene 
doelstellingen geformuleerd: 
• Piramideopbouw en niveau; De vereniging wil een piramideopbouw voor de prestatiegerichte 

teams realiseren. Deze opbouw houdt in dat geprobeerd wordt met een grote hoeveelheid 
mini’s te beginnen en deze groep door te laten stromen naar de jeugdteams. Immers een grote 
groep CMV geeft LIVO de toekomst en staat garant voor een goede vulling van de C-, B-, en A-
jeugd teams. Bovendien moet deze piramideopbouw garant staan voor kwalitatief goede eerste 
teams voor zowel de dames als de heren senioren. Daarnaast geeft het ook een goede en 
evenredige doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren. 

• Breedtesport; LIVO kiest voor breedtesport: iedereen, ongeacht het niveau waarop gespeeld kan 
worden, is welkom. Voor leden die niet in competitieverband actief willen zijn wordt 
recreantenvolleybal geboden. Ook zullen de mogelijkheden van beachvolleybal verkend worden. 
Door diversificatie toe te passen in de (volley)balsport wordt het financiële draagvlak binnen de 
vereniging robuuster en toekomst vast. 

 
2.2 Technisch beleid 

Het technisch beleid wordt op basis van de doelstellingen vanuit dit beleidsplan ingevuld door de 
technische commissie. De technische commissie heeft een eigen beleidsplan dat in samenspraak met 
het bestuur vorm is gegeven. 

 
2.3 Verenigingsleven en locaties 

Binnen de LIVO speelt het verenigingsleven zich af in verschillende sportzalen. Dit heeft zo zijn effect op 
de saamhorigheid en verenigingsgevoel. Het spelen in verschillende sportzalen geeft ook extra druk op 
het aantal trainers en vrijwilligers. Om zo snel mogelijk één vereniging te worden is er voor gekozen om 
wedstrijden om beide hoofdlocaties: de Triominos en de Pals om en om te laten plaatsvinden. Voor 
teams die één keer in de week trainen is er één trainingslocatie. Teams die twee keer trainen, trainen in 
beide zalen.  

De eerste jaren zal er extra aandacht zijn voor integratie en kennismaken. Dit zal leiden ongetwijfeld 
leiden tot misverstanden en irritaties. Het proces dat geleid heeft tot het samengaan heeft geleerd dat 
met vertrouwen en communicatie deze overwonnen kunnen worden. Het bestuur ziet hierin dan ook een 
belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. 

 
2.4 Leden en binding 

Om te kunnen voldoen aan de piramideopbouw en om invulling te geven aan de breedtesport is 
ledenwerving een prioriteit. Hierbij hoort natuurlijk ook voldoende trainers en de juiste faciliteiten. 
Anders gezegd betekent dit dat jeugdvolleybal in de komende jaren een belangrijke speerpunt is van LIVO.  

We willen het jaar 2018/2019 gebruiken om plannen voor versterking van het jeugdvolleybal in de regio. 
Initiatieven zoals W-sport zijn een goed voorbeeld daarvan. LIVO zal in het seizoen 2018/2019 W-sport dan ook 
actief ondersteunen. 
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2.5 Verenigingsleven en locaties 

Binnen de LIVO speelt het verenigingsleven af in verschillende sportzalen. Dit heeft zo zijn effect op de 
saamhorigheid en verenigingsgevoel. Het spelen in verschillende sportzalen geeft ook extra druk op het 
aantal trainers en vrijwilligers. Door de achtergrond en cultuurverschillen van de twee fuserende clubs is 
het behouden van beide speellocaties voorlopig nog gewenst.  

 
2.6 Trainers, coaches en assistenten 

Voor het nastreven van de hiervoor genoemde doelstellingen op prestatie en non- prestatie gebied 
zullen de juiste en gekwalificeerde trainers/coaches en assistenten jaarlijks worden aangesteld. De TC zal 
het aanstellen van de trainer/coaches voordragen aan het bestuur. Het bestuur zal de 
vergoedingsafspraken met betreffende trainers, coaches en assistenten maken. Deze afspraken worden 
contractueel vastgelegd. Hierbij geldt de volgende tijdlijn: 

 
• Mei: Voorstellen trainers/coaches/assistenten nieuw volleybalseizoen door TC.  
• Mei/Juni: Gesprekken met bestuur, TC en trainers en tekenen contract, indien nodig inleveren 

VOG (let op! Aanvraag duurt 6 weken). 
• September: Start volleybal seizoen. 

 
 

2.7 Gedragscode 

Het Bestuur heeft normen en waarden en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan. Alleen dat is een 
basis voor sportieve prestaties en samen de schouders eronder om de vereniging actief, dynamisch en 
gezellig te houden. Het gedrag van vrijwilligers en bestuursleden is hierin dus bepalend. Dat betekent dat 
iedereen binnen de volleybalvereniging LIVO ieder ander moet behandelen, zoals hij/zij zelf zou willen 
worden behandeld. Dat verwachten wij ook van onze bezoekers. Ouderen moeten het juiste voorbeeld 
zijn voor de jeugd. Dit geldt voor trainers, maar ook voor bestuursleden en verenigingsbepalende 
vrijwilligersfuncties binnen de vereniging. Naast seksuele intimidatie komt ook provocerend en 
onrespectvol gedrag in de sport helaas vaker voor dan iedereen denkt. En elk geval van intimidatie is er 
één te veel. LIVO heeft een gedragscode opgesteld waar ieder lid geacht wordt zich aan te houden. 

 
2.8 Gezond financieel beleid 

Om aan de missie en visie te kunnen voldoen, is een gezond financieel beleid noodzakelijk. Onder een 
gezond financieel beleid wordt verstaan een evenwichtige balans tussen de inkomsten en de uitgaven van 
de vereniging. Dit houdt in dat de uitgaven minimaal gedekt moeten worden door de structurele 
inkomsten van de vereniging.  

 
Elke commissie maakt een begroting voor de door haar geplande activiteiten. Indien een commissie 
activiteiten ontplooit, zullen de kosten ten laste van het vastgestelde en daarmee toegekende budget 
worden gebracht. 

 
Voor kosten die buiten de vastgestelde begroting vallen, zal de commissie vooraf toestemming moeten 
vragen aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kan overschrijdingen of afwijkingen van de 
begroting toestaan, doch legt daarover verantwoording af tijdens de ALV. 
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2.9 Contributie 
(moet nog vastgesteld worden) 

 
2.10 Sponsoring 

In het seizoen 2018/2019 wordt een nieuw sponsorplan opgesteld waar sponsoren van beide vereniging 
een plek vinden en waarvan sponsoring ten goede komt aan de hele vereniging.  

 
2.11 Subsidie 

De subsidie inkomsten is op dit moment nog een belangrijke bron van inkomsten, deze zijn echter 
verschillend voor Duiven en Westervoort. Hierover zal na gesprekken met beide gemeente een 
aanvulling komen.  

 

 
2.12 Onkostenvergoedingen 
Binnen de vereniging hanteren we richtlijnen voor vergoedingen voor trainers. Dit is een complex onderwerp en hangt af 
van meerdere factoren. Gevolgde opleidingen is er één van, maar ook het aantal jaar dat er trainingen wordt gegeven 
(binnen en/of buiten de vereniging), hoeveel uren er training is gegeven en op welk niveau men werkzaam is (geweest). 
Ook het feit of een trainer al (lang) bekend en (lang) actief binnen de vereniging is geeft het bestuur een handvat om tot 
een bepaalde vergoeding te komen.  
 
Het bestuur stelt in overleg met de TC de uiteindelijke vergoeding voor een trainer vast. Uitgangspunt voor de hogere 
teams en dus ook trainers is dat op basis van declaraties en daadwerkelijke trainingen wordt betaald.  
 
2.13 Nevobo 

De kosten ten behoeve van het lidmaatschap van leden bij de Nevobo is lastig te beïnvloeden. Het beleid 
is dat alle leden lid zijn van de Nevobo. Als er geen collectieve verzekering vast zit aan het lidmaatschap 
dan kunnen we hier diversificatie toepassen voor leden die geen gebruik maken van Nevobo activiteiten, 
maar wel als lid binnen de vereniging actief zijn. De besparing van dit lidmaatschap kunnen we in 
mindering brengen op de LIVO contributie. De keuze moet vrijwillig zijn en kan spelen bij bijvoorbeeld de 
mini’s en recreanten. 

 
2.14 Commissies 
 
Binnen LIVO zullen in ieder geval de volgende commissies aanwezig zijn: 

- Technische commissie ( senioren) 
- Jeugdcommissie 
- Recreantencommissie 
- Evenementen/activiteitencommissie 
- Sponsorcommissie 

 
(Invulling en samenstelling moet nog definitief vastgesteld worden) 

 
2.15 Opleidingen Trainer/scheidsrechter 

LIVO bevordert het volgen van opleidingen voor trainers en scheidsrechters vanuit de eigen vereniging. 
De kosten die hiermee gemoeid zijn kunnen vergoed worden als deelname aan de opleiding is 
goedgekeurd door het Algemeen Bestuur en in veel gevallen is de hoogte van de vergoeding 
gemaximeerd aan Nevobo prijzen. Een overeenkomst wordt hierover aangegaan met de betreffende 
trainers en scheidsrechters, waarbij aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden.  
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Op dit moment is het aantal scheidsrechters welke beschikbaar zijn vanuit eigen verenging onvoldoende. 
Dit komt ook mede doordat de Nevobo haar te kort aan scheidsrechters doorschuift aan de 
volleybalverenigingen. Om te voorkomen dat in de komende beleidsperiode wedstrijden in 
competitieverband niet kunnen worden gespeeld door een tekort aan scheidsrechters is het noodzakelijk 
om vanuit elk team 2 scheidsrechters op te leiden. De coördinatie hiervan is belegd bij de scheidsrechter 
coördinator. 

 

3 Organisatie 
3.1 Inleiding 

 
De organisatie van de vereniging zal in de komende beleidsperiode enigszins wijzigen. Om dit inzichtelijk 
te maken is er een organogram opgesteld. Hieruit is duidelijk te herleiden welke commissies er zijn en 
hoe deze zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. De vereniging zal in de komende 
beleidsperiode zodanig worden ingericht, dat het voldoende effectief en slagvaardig is. Door deze 
organisatiestructuur is er voor gezorgd dat commissies binnen de beleidskaders autonoom kunnen 
functioneren ondersteund door een verenigingscoördinator. 

 
3.2 Algemeen Bestuur 

 
Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Aangevuld met drie 
algemene leden, binnen het bestuur hebben de verschillende commissies een eigen vertegenwoordiging. 
 

 
Hieronder is op hoofdlijnen de taakbeschrijvingen van het Algemeen Bestuur weergegeven: 

• Organisatie van de algemene ledenvergadering en de eventuele buitengewone 
ledenvergaderingen. 

• Organisatie van minimaal 2 maal per jaar een grootbestuur overleg. Hierbij worden alle 
vrijwilligers in de gelegenheid gesteld hun mening te geven op operationele en beleidsmatige 
zaken. 

• Voorbereiding en uitvoering van de besluitvorming. 
• Toezicht op de naleving van de statuten en het huishoudelijke reglement. 
• Verantwoording voor het beleidsproces en de communicatie binnen de vereniging. 
• Betrokkenheid bij de vereniging en het volleybal in het algemeen. Advies, stimulatie en 

ondersteuning richting de commissies. 
• Verantwoording voor het beheer van de financiën. 
• Aanstelling van de trainers op advies van de Technische commissie en verenigingscoördinator. 
• Vertegenwoordiging van de vereniging in Nevobo-verband en buiten de vereniging. 
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