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BESTUUR EN COMMISSIES
Bestuur:
Voorzitter			
Jan Terpstra (a.i)
			voorzitter@vc-drachten.nl
Secretaris		
Heiny Spijksma
			info@vc-drachten.nl
Penningmeester		
Laura Hartwig
			penningmeester@vc-drachten.nl
Bestuursleden		
Sanne Jellema
			Hilde Groen
Commissies:
Wedstrijdzaken		
Caroline Hillebrand
			wedstrijdzaken@vc-drachten.nl
Ledenadministratie	Baukje van der Let
			ledenadministratie@vc-drachten.nl
Scheidsrechterzaken
Laura Vondeling
			scheidsrechterszaken@vc-drachten.nl
Materiaalcommissie
Rianna Boschma
			Jikkie Stoker
			materiaalcommissie@vc-drachten.nl
Coördinator CMV		
Rianna Boschma
			CMV@vc-drachten.nl

Sponsorcommissie
Hilde Groen		
			
Yvonne van der Brug
			Sanne Vondeling
			sponsoring@vc-drachten.nl
Jeugdcommissie		Berber vd Woude
			Bettina Krol
			Maria de Jong
			Britt Koehoef
			Henny de Jong
			jeugdcommissie@vc-drachten.nl
Bezwaar en Beroep
Agnes Kuperus-Tempel
			Paula Zijda
			Marga Spall-Coers
			bezwaarenberoep@vc-drachten.nl
Technische Commissie
tc@vc-drachten.nl
TC Trainers 		
Barbara Meijer
			TrainersTC@vc-drachten.nl
TC Heren		
Maarten vd Horst
			HerenTC@vc-drachten.nl
TC Dames		
Mirella vd Schaaf
			DamesTC@vc-drachten.nl
TC Jeugd		
Jedinja Terpstra en Barbara Meijer
			JeugdTC@vc-drachten.nl
Communicatie		
Mirella vd Schaaf
			Rixt Fennema (Instagram)
			communicatie@vc-drachten.nl
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TRAININGSTIJDEN EN LOCATIES
DAMES 1
Dinsdag:
Donderdag:
DAMES 2
Dinsdag:
DAMES 3
Dinsdag:
DAMES 4
Dinsdag:
DAMES 5
Dinsdag:
DAMES 6
Dinsdag:
HEREN 1
Dinsdag:
HEREN 2
Dinsdag:
RECREANTEN
Dinsdag:

20.30 uur (Sportcentrum)
20.00 uur (de Waring)
Trainer: Reynauld Kuipers
20.00 uur (De Wiken)

Trainer: Agnes Kuperus

19.00 uur (Sportcentrum)
Trainer: Maarten van der Horst
19.15 uur (Sportcentrum)
Trainer: Reynauld Kuipers
20.30 uur (Sportcentrum)
Trainer: Maarten van der Horst
18.45 uur (De Wiken)

Trainer: Dames 2

MEISJES A1
Dinsdag:		
Donderdag:

19.00 uur (Sportcentrum)
18.30 uur (de Waring)

MEISJES A2
Dinsdag:

19.30 uur (Sportcentrum)

MEISJES A3
Dinsdag:
MIX A1
Dinsdag:
MEISJES C1
Dinsdag:
Donderdag:

Trainer: Jan Terpstra

18.00 uur (De Zwaai - Splitting)
Trainer: Siep de Vries / Femke de Boer
18.00 uur (Sportcentrum)
Trainer: Margo Kamminga / Lauren Grave
19.15 uur (Sportcentrum)
18.00 uur (De Zwaai - Splitting)
Trainer: Rianna Boschma

20.30 uur (Sportcentrum)

MEISJES C2
Dinsdag:

17.45 uur (Sportcentrum)

20.45 uur (Sportcentrum)

MEISJES C3
Dinsdag:

18.15 uur (Sportcentrum)

20.00 uur (Sportcentrum)

Trainer: Sanne Jellema

Trainer: Lana Plantinga
Trainer: Bob Zandstra

Trainer: Bob Zandstra
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WEDSTRIJDEN
Bijna alle teams spelen de thuiswedstrijden op donderdagavond in
het sportcentrum aan de splitting. Dames 1, Heren 1, Meisjes A1,
Meisjes A2, Meisjes C1 en Meisjes C2 spelen de thuiswedstrijden
op zaterdag in sporthal De Drait.
Wedstrijdschema
Op de teampagina’s van VC Drachten is het competitieprogramma te vinden. Deze informatie komt rechtstreeks van de Nevobo
website. Je vindt de wedstrijdschema’s ook terug in de Nevobo
Competitie App.
Aanwezigheid
Zorg er voor dat het gehele team een half uur voor aanvang van de
wedstrijd omgekleed in de zaal aanwezig is.
Afwezigheid
Wanneer je een wedstrijd niet kunt spelen, meld je dit zo spoedig mogelijk bij je team en coach. Wanneer er te weinig spelers
beschikbaar zijn voor een wedstrijd, neem je zo spoedig mogelijk
contact op met wedstrijdzaken (wedstrijdzaken@vc-drachten.nl).
Velden
Het thuisspelende team is zelf verantwoordelijk voor de eventuele
op- en afbouw van het veld. Deze verantwoordelijkheid ligt dus niet
bij de zaalwacht. Geen idee hoe je een veld opzet? Je trainer legt
het graag uit tijdens de trainingen.

Ballen
Elk team krijgt 10 volleyballen voor het seizoen. Wees ook hier zuinig
mee. Bij verlies wordt er €25,- per bal in rekening gebracht bij het
betreffende team. Wanneer er spullen zoek zijn of bijvoorbeeld een
bal vast zit in het plafond van de sporthal dien je de materiaalcommissie te informeren: materiaalcommissie@vc-drachten.nl
Wedstrijdshirts
Met ingang van seizoen 2017 - 2018 ontvangen alle teams nieuwe
wedstrijdshirts. De materiaalcommissie wil jullie verzoeken om zuinig
te zijn met deze shirts. Was de shirts altijd gezamelijk op 30 graden
zonder wasverzachter. Dit behoudt de kleuren en kwaliteit.
Coach
Een coach tijdens wedstrijden is geen verplichting, maar wel handig.
Je bent als team zelf verantwoordelijk voor het zoeken (en vinden)
van een eventuele coach. Voor de jeugdteams is het enthousiasme
van een ouder vaak al een behoorlijke stimulans. Hiervoor hoef je
geen verstand van volleybal te hebben, het motiveren van de spelers is vaak voldoende!
Wedstrijdformulier
Met ingang van seizoen 2017 - 2018 is het papieren wedstrijdformulier verledentijd en wordt er gespeeld met het Digitale Wedstrijdformulier. Meer informatie hierover op de volgende pagina’s.
Scheidsrechter, Tellers en Zaalwacht
Seniorenteams zijn verplicht wedstrijden te fluiten en 2 keer per jaar
de zaalwacht op zich te nemen. Alle teams dienen bij thuiswedstrijden zelf een teller aan te wijzen. Meer informatie over scheidsrechterzaken en zaalwacht op de volgende pagina’s.
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DIGITAAL WEDSTRIJD FORMULIER
Vanaf seizoen 2017 - 2018 is het gebruiken van het digitaal wedstrijdformulier verplicht. Hoe werkt het in het kort?
Aanvoerders
Voorafgaand aan het seizoen:
• Ga naar www.dwf.volleybal.nl en log hier in
• Onder het kopje ‘Teambeheer’ vul je de rugnummers, spelers 		
en libero van het standaardteam in
Voorafgaand aan de wedstrijd:
• Ga naar dwf.volleybal.nl en log in
• Als je voor het eerst inlogd; houd dan je relatiecode bij de hand
(staat op je spelerskaart)
• Ga naar de betreffende wedstrijd en klik op ‘standaardteam 		
ophalen’;
• Controleer bij ‘Spelers’ of de juiste spelers van jouw team er 		
correct in staan.
Na de wedstrijd:
• Controleer samen met de scheids de ingevoerde gegevens 		
(eindstand, uitgekomen spelers en straffen);
• Geef met je betreffende vinkje het akkoord onderaan het 		
resultaatscherm.
Let op:
De verzonden gegevens kunnen niet meer gecorrigeerd 		
worden.

Scheidsrechters en tellers
Voorafgaand aan de wedstrijd:
• Controleer of de aanvoerder alle spelers en begeleiding heeft 		
ingevuld op het DWF, laat dit anders alsnog doen
• Controleer de spelerskaarten van alle spelers en begeleiders. 		
Indien alles akkoord is, klik dan op het rondje onder de kolom 		
‘ID akkoord’ waar dan een groen vinkje komt te staan
• Voer bij ‘Officials van deze wedstrijd’ de naam van de scheids		
rechter in
• Nadat de scheidsrechter alles gecontroleerd heeft start de 		
wedstrijd door te kiezen voor ‘Resultaat invoeren’.
• Let op: daarna kunnen er geen spelers meer toegevoegd 		
worden.
Tijdens de wedstrijd:
• Tijdens de wedstrijd houdt de teller de score bij via een score 		
bord.
• Er hoeft geen wedstrijdformulier bijgehouden te worden maar 		
er dienen wel aantal gegevens genoteerd te worden:
•
De rugnummers van de spelers die gespeeld hebben
•
De setstanden
•
De toegekende straffen en extra opmerkingen.
Na de wedstrijd
Vul de bijgehouden gegevens in. Achter iedere speler dient aangegeven te worden of deze is uitgekomen gedurende de wedstrijd (op
dezelfde manier als het akkoord geven van de spelers voorafgaand
aan de wedstrijd). Controleer samen met de aanvoerders de ingevoerde gegevens en laat hen een vinkje zetten ter akkoord. Verzend
het formulier met de gele knop ‘verzenden’.
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ZAALWACHT
Alle op donderdag spelende seniorenteams hebben 2 keer per jaar
zaalwacht. Het zaalwachtschema voor dit seizoen is als volgt:
2017
21 september		
28 september		
12 oktober		
16 november		
23 november		
30 november		

Dames 3
Dames 2
Dames 4
Heren 2
Dames 6
Dames 5

2018
11 januari		
18 januari		
1 februari		
8 februari		
5 april			
12 april			

Dames 3
Dames 2
Dames 4
Dames 5
Heren 2
Dames 6

Taken zaalwacht
Een half uur voor de start van de eerste wedstrijden (vaak 18.45 uur)
is (een gedeelte van) je team in het Sportcentrum. Zorg ervoor dat
de wedstrijdtafel klaarstaat en leg de wedstrijdtas (te vinden achter
de bar) op de wedstrijdtafel. In de wedstrijdtas zit het scheidsrechterschema en de zaalindelijng van de betreffende avond.
Zorg ervoor dat alle netten door de verantwoordelijke teams worden
op- en afgebouwd (check dus vooraf welk team de laatste wedstrijd
op het betreffende veld speelt).
Bouw de tussennetten op.
Na de laatste wedstrijd check je of de zaal geheel leeg is (velden,
tussennetten en wedstrijdtafel opgeruimd). Ruim eventueel afval op.
Zorg ervoor dat alle spullen weer in de wedstrijdtas zitten en ruim de
tas op.
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SCHEIDSRECHTERSZAKEN
Vanuit de NeVoBo wordt gesteld dat elk team dat in de competitie
speelt een scheidsrechter moet leveren. Indien dit niet het geval is,
kan een team van deelname aan de competitie worden uitgesloten.
Per seniorenteam dat competitie wil spelen, moet in ieder geval
één teamlid zich beschikbaar stellen als scheidsrechter of zich
opgeven voor de scheidsrechterscursus.
Hoe meer scheidsrechters, hoe minder vaak je hoeft te fluiten.
Oproep aan alle volleyballers:
Wees je ervan bewust dat ook in het heetst van de strijd de
scheidsrechter altijd op eigen waarneming besluiten neemt. Als dit
afwijkt van jouw waarneming, wees je er dan van bewust dat het
niet erg stimulerend/wervend werkt voor medespelers en andere
aanwezigen, wanneer je op een onfatsoenlijke, ongepaste, grove of
zelfs agressieve mannier je ongenoegen kenbaar maakt. Communicatie met de scheidsrechter gaat tijdens de wedstrijd uitsluitend via
de aanvoerder. Wees sportief en realiseer je dat ook de scheidsrechter zich inzet om ieder een leuke wedstrijd te laten spelen.

Scheidsrechtersschema
Het scheidsrechtersschema is te vinden op de website van VC
Drachten en wordt ook gemaild naar de aanvoerders van de seniorenteams.
Verder geldt zoals elk jaar de regel dat je zelf voor vervanging moet
zorgen als het je niet lukt een scheidsrechter te leveren. Kijk dus
tijdig op het schema, zodat je op tijd kunt ruilen met een ander team
(zie ook communicatie).
Heb je nooit eerder gefloten? Dan is het verstandig een scheidsrechterscursus te volgen. Neem hiervoor contact op met scheidsrechterszaken (scheidsrechterszaken@vc-drachten.nl).
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COMMUNICATIE
E-mail
Om de communicatie tussen teams binnen de vereniging te vergemakkelijken, hebben alle teams een eigen e-mailadres. Het e-mailadres van de seniorenteams is gekoppeld aan de aanvoerder, de
e-mailadressen van de jeugdteams is gekoppeld aan de trainer
van het betreffende team. Wil je dat dit gewijzigd wordt, neem dan
contact op met Communicatie: communicatie@vc-drachten.nl
De mailadressen zijn te vinden op de teampagina’s van het betreffende team op de website.
Social media
VC Drachten is actief op zowel Facebook, Twitter als Instagram.
Dit seizoen zal ook begonnen worden met Snapchat en een eigen
YouTube kanaal met vlogs. Heb je zelf een bericht of foto voor op
social media? Mail het door naar communicatie@vc-drachten.nl
Wedstrijdverslagen, team-uitjes: alles is welkom
Nieuwsbrief
Eens per twee maanden wordt de VC Drachten nieuwsbrief verstuurd. Krijg je deze nieuwsbrief niet? Check dan je spambox of
mail naar communicatie@vc-drachten.nl

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op 3 oktober 2017 vindt de algemene ledenvergadering plaats.
Deze vindt plaats in het sportcentrum. Op deze vergadering wordt
jouw input zeer gewaardeerd. Samen maken we de club! We zouden het op prijs stellen als tijdens de ALV minimaal 2 personen per
team aanwezig zijn. Natuurlijk zijn ouders ook van harte welkom.
Bestuursvergaderingen
Elke maand vergadert het bestuur op een wisselende locatie. Bekijk
de activiteitenkalender op de volgende pagina of check de website
voor alle data. De vergaderingen zijn openbaar en mogen door
iedereen worden bijgewoond.
Heb je een vraag voor het bestuur of een commissie? Iedereen is
rechtstreeks te bereiken middels een eigen mailadres. Deze vind je
op de website of voorin dit boekje. Heb je geen idee waar je met je
vraag heen moet? Onze secretaris helpt je graag en is te bereiken
op info@vc-drachten.nl
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ACTIVITEITENKALENDER
Overige activiteiten vanuit jeugdactiviteitencommissie worden
gecommuniceerd middels website, nieuwsbrief en Social Media
September
5.
Start trainingen
27.
Bestuursvergadering
29.
Nieuwsbrief komt uit
Oktober
3.		
25.
		
		

Algemene Ledenvergadering
Bestuursvergadering
Herfstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober 2017.
Trainingen in overleg met de Technische Commissie

November
22.
Bestuursvergadering
24.
Nieuwsbrief komt uit
December
		
Tussenevaluatie seizoen door Technische Commissie
19.
Oliebollentoernooi
20.
Bestuursvergadering
		
		

Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018.
Trainingen in overleg met de Technische Commissie

Januari
17.
Bestuursvergadering
26.
Nieuwsbrief komt uit
Februari
14.
Bestuursvergadering

		
		

Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart 2018
Trainingen in overleg met de Technische Commissie

Maart
14.
30.

Bestuursvergadering
Nieuwsbrief komt uit

April
		
		
11.
21.

Publicatie voorlopige teamindeling
Laatste competitiewedstrijden
Bestuursvergadering
Eindfeest (De Drait)

		
		

Meivakantie: 28 april t/m 6 mei 2018
Trainingen in overleg met de Technische Commissie

Mei
9.
25.
29.

Bestuursvergadering
Nieuwsbrief komt uit
Laatste trainingsavond

Juni
		
6.

Publicatie definitieve teamindeling
Bestuursvergadering

Juli
4.
31.

Bestuursvergadering
Uiterste opzegdatum lidmaatschap

September
4.
Start trainingen seizoen 2018 - 2019
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