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2 Hartelijk welkom bij Volleybalclub Gilze
Volleybalclub Gilze is een enthousiaste club met leden in Gilze en omstreken waar
gezelligheid en sporten hand in hand gaan. Op dit moment bestaat de club uit jeugdleden en
dames en heren volleyballers. Sinds 2008 hebben we een goedlopende jeugd afdeling voor
kinderen van 7 tot en met 17 jaar, welke is verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen.
Zowel voor onze leden als liefhebbers van het volleybalspel is er in dit informatieboekje allerlei
informatie terug te vinden. Denk hierbij aan contactgegevens binnen de vereniging,
trainingstijden, sportkleding, competitiemogelijkheden enzovoorts. Op onze website en
facebook is nog extra informatie te vinden.
Heb je interesse om ook te gaan volleyballen en ben je benieuwd wat onze vereniging jou kan
bieden lees dan dit boekje aandachtig door of kom gewoon een keertje kijken en meetrainen.

Volleybal iets voor jou?
Lid worden is eenvoudig:
- Kom op trainingstijden langs in de sporthal en vraag een inschrijfformulier;
- of ga naar www.volleybalclubgilze.nl en klik op item ‘lid worden is eenvoudig’.

Voor informatie kijk op www.volleybalclubgilze.nl

3

3 Trainingstijden en competities
3.1 Jeugdleden
Donderdagavond van:

18.30 - 19.30 uur Mini’s
(ca. 7-9jr)
18.30 - 19.30 uur C/D-jeugd (ca. 10-13jr)
19.30 – 20.30 uur A/B/C-jeugd (ca. 13-17jr)
Kinderen / jeugd worden in gedeeld op basis van leeftijd en volleybalervaring. Onder
voorwaarde dat het leeftijdsverschil met trainingsgenoten acceptabel blijft.
3.2 Senioren
Donderdagavond van:
Zondagochtend van:

19.30 - 20.45 uur
20.30 - 22.00 uur
9.00 - 10.00 uur

Dames recreanten + competitie ORV
Dames/Heren recreanten + competitie ORV
Dames/Heren recreanten

3.3 Competitie ORV (Onafhankelijk Recreatief Volleybal)
Momenteel zijn er drie teams actief in de ORV competitie in Breda.
Dit zijn een volledig herenteam en een mixed team in de standaard competitie. En een volledig
damesteam in de dames competitie. Thuiswedstrijden worden gespeeld op maandag vanaf
21.00u in de sporthal in Gilze. Uitwedstrijden zijn vaak ook op doordeweekse avonden. Dit is
afhankelijk van de beschikbaarheid van de sporthal bij de tegenstander. Dit geldt ook voor de
speeltijden, meestal niet vroeger dan 20.00u.
De competitie start eind september of begin oktober en loopt door tot en met de maand mei.
3.4 Revanche competitie
In de regionale Revanche competitie spelen twee gemengde teams van onze vereniging. De
wedstrijden van deze recreatieve competitie worden gespeeld op zaterdagmiddag in sporthal
Achter de Tuintjes in Gilze. Vanaf half oktober tot eind april wordt één keer per maand een
aantal wedstrijden op een zaterdagmiddag gespeeld.
3.5 CMV competitie
Deze competitie is onderdeel van de NeVoBo en is bedoeld voor jeugdspelers van 6 tot max.
13jaar. Wedstrijden worden in de periode september t/m april gespeeld. Eén keer per maand
op zondagochtend/middag, afhankelijk van het spelniveau.
3.6 Jeugd NeVoBo competitie
Sinds vorig seizoen (18/19) hebben we een jeugd C wedstrijd team, wat ongeveer iedere week
een wedstrijd speelt in de NeVoBo competitie.
3.7 Afmelden voor een training of competitiewedstrijd
Een volleyballer die bij een training of wedstrijd niet aanwezig kan zijn, wordt geacht zich af te
melden. Met name voor de jeugdvolleyballers en het damesteam is dit gewenst, omdat
hiervoor specifieke trainingsprogramma’s geschreven worden door de trainers. Afmelden bij
voorkeur minimaal 1 week van tevoren bij de eigen trainers. Of tot donderdag 17.00u vóór de
bewuste training via jeugd@volleybalclubgilze.nl of belletje/sms naar 06-23711385. Afmelden
voor een competitiewedstrijd dient te gebeuren bij de contactpersoon of captain van het eigen
team.
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4 Sportkleding
Tijdens de volleybal trainingen is er sportkleding vereist. Dit kan een trainingsbroek of korte
broek zijn in combinatie met een T-shirt. De competitieteams beschikken over een
competitietenue. Goede sportschoenen zijn bij volleyballen heel belangrijk omdat je veel rent
en springt. Sportschoenen met een juiste demping is dan de beste keuze. Vraag een
sportzaak om advies.
Volleyballers dragen vaak kniebeschermers, ter bescherming van de knieën tijdens een duik of
een val! Kniebeschermers zijn overigens niet verplicht.
De vereniging beschikt ook over eigen trainingsshirts voor de leden die graag in de
karakteristieke kleur van de club spelen. De shirts zijn uitgevoerd in blauw en bedrukt met
groot verenigingslogo. Nieuwe t-shirts kunnen besteld worden door het bestelformulier in te
vullen wat verkrijgbaar is tijdens de trainingen.
De prijs van hummelshirts voor de Jeugd zijn € 17,50 of € 25,00,-- afhankelijk van de maat.
De prijs voor de volwassenen hummelshirts zijn 27,50.
Daarnaast zijn er ook nog hoody’s beschikbaar met opdruk van de eigen naam.
Voor nadere informatie, email jeugd@volleybalclubgilze.nl of vraag ernaar tijdens de training
bij een van de bestuursleden.
Heb je vragen over kleding of schoenen vraag dan om informatie bij het secretariaat.
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5 Contributie en andere kosten
5.1

Contributie

Jeugdleden
• Mini’s
• C/D-jeugd
• B-jeugd
• A-jeugd

(ca. 6-9jr)
(ca. 10-13jr)
(ca. 14-15jr)
(ca. 16-17jr)

€ 80,= per seizoen
€ 80,= per seizoen
€ 80,= per seizoen
€ 80,= per seizoen

Senioren
Zondag:
• Heren/dames recreanten (1u)
Donderdag:
• Dames (1,25u)
• Heren (1,5u)
• Heren/dames recreanten (1,5u)

€ 75,= per seizoen
€ 100,= per seizoen
€120,= per seizoen
€120,= per seizoen

Genoemde bedragen zijn exclusief competitiebijdrage.
Meld je je in de loop van het seizoen aan als lid, dan wordt de contributie naar ratio van het
resterend seizoen berekend.
5.2 Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 5,=
5.3 Betaling
De leden krijgen elk seizoen een contributienota waarin de contributie en eventuele andere
kosten omschreven staan. Dit bedrag kan in 1 keer overgemaakt worden voor het hele
seizoen. Desgewenst kan je ook in twee termijnen betalen.
Bankrekening-nr. IBAN : NL53 RABO 0107929740
Tnv. Volleybalclub Gilze
5.4 Competitiebijdrage
Bijdrage competitie ORV
Bijdrage competitie Revanche
Bijdrage CMV competitie

€ 55,= *
€ 35,= *
€ 35,= *

* Bedragen zijn indicatief op basis van voorgaand seizoen. Afhankelijk van aantal competitiespelers en onkosten zullen deze bedragen nog
aangepast worden.

5.5 Opzegging lidmaatschap
Je moet schriftelijk opzeggen bij een van de bestuursleden of middels een email naar
administratie@volleybalclubgilze.nl. Dit dient wel vóór het eind van het lopend seizoen te
gebeuren.
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6 Activiteiten en begeleiding
Binnen onze vereniging zijn diverse personen als bestuurslid of verenigingslid actief om alle
lopende zaken in goede banen te leiden.
6.1 Jeugdcommissie
De jeugdcommissie coördineert alle zaken die bij een jeugdafdeling komen kijken. Onder
andere toezicht houden op de trainingen, beleidsvorming en sturen op te organiseren
activiteiten. Vragen of ideeën zijn altijd welkom bij de jeugdcommissie.
Email: jeugd@volleybalclubgilze.nl
6.2 PR commissie
De PR commissie heeft als taak een goede relatie op te bouwen en te behouden tussen de
vereniging en haar contacten, zoals leden, sponsoren, adverteerders en potentiële leden. Ze
zorgt middels flyers en posters voor het geven van algemene bekendheid aan de vereniging
binnen Gilze en omgeving. Binnen onze vereniging wordt 3 tot 6 keer per seizoen een
servicedruk gepubliceerd. Hierop worden belangrijke data van activiteiten vernoemd en korte
berichten van de gebeurtenissen binnen de vereniging. Verder wordt vaak verwezen naar
onze website, hierop staat alle informatie van de club. De commissie is tevens belast met het
aantrekken van sponsorgelden. Interesse om mee te helpen aan de opzet van de flyer en/of
website met teksten, foto’s enz.? Informeer dan even bij de PR commissie. Stuur al je foto's en
verslagen m.b.t. de vereniging naar het onderstaande mailadres zodat deze verwerkt kunnen
worden op de site/facebook/servicedruk.
Email: pr@volleybalclubgilze.nl
6.3 Activiteitencommissie
Binnen de vereniging worden diverse activiteiten georganiseerd, al dan niet volleybal
gerelateerd. Voorbeelden zijn het recreatief toernooi, clubdag, grote club actie en diverse
activiteiten als thematrainingen, jeugdkamp en uitjes voor de jeugdige volleyballers.
De activiteitencommissie zorgt dat alle activiteiten op tijd en met voldoende vrijwilligers
uitgevoerd kunnen worden. Vragen of ideeën zijn altijd welkom. Aanmelden om als vrijwilliger
met een activiteit mee te helpen kan ook rechtstreeks via het mailadres.
Email: activiteiten@volleybalclubgilze.nl
6.4 Recreanten competitie
Vanuit de vereniging nemen verschillende dames-, heren- en mixedteams deel aan een drietal
competities. In de regionale Revanche competitie, die wij als vereniging zelf organiseren,
spelen 2 mixed teams van recreanten. Binnen de Bredase ORV-competitie spelen 3 teams.
Een heren team, een mix team en een damesteam. Voor de diverse competities zijn een
aantal contactpersonen verantwoordelijk voor het informeren van alle teamspelers en
eventuele vragen terug richting competitieleiding.
Email: info@volleybalclubgilze.nl
6.5 Algemeen
Alle vragen die niet direct aan een persoon of commissie gericht kunnen worden zijn welkom
op info@volleybalclubgilze.nl. Onze secretaris zorgt er dan voor dat de vraag op de juiste
plaats terecht komt.
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7 Bestuursleden en contactpersonen
Hieronder staat een lijst van bestuursleden en contactpersonen die je bij vragen kunt
benaderen.
7.1

Bestuursleden

Jim van den Ouweland Voorzitter
Irma de Graef

Penningmeester

Erwin Ducheine

Secretaris

Laura Soldaat

Bestuurslid Jeugdzaken

Bart van den Hout

Bestuurslid Algemeen

7.2

06-53812499
bestuur@volleybalclubgilze.nl
06-42562546
administratie@volleybalclubgilze.nl
06-23711385 /
secretariaat@volleybalclubgilze.nl
06-50710719
jeugd@volleybalclubgilze.nl

Contactpersonen commissies

Jeugdcommissie
Frans Kwist
Erwin Ducheine
P.R. commissie
Bart van Hoek

Trainer mini’s (7-9 jaar)
Trainer damesgroep

06-22114384

Trainer C/D-jeugd
Trainer A/B-jeugd

06-23711385

Promotie/sponsoring

06-20957326

Promotie/website/servicedruk pr@volleybalclubgilze.nl
Contacpersonen competities:
Frans Theeuwes
Revanche competitie algemeen
revanche@volleybalclubgilze.nl
Bart van Hoek
ORV competitie team 1
06-20957326
Frans Theeuwes
ORV competitie team 2
revanche@volleybalclubgilze.nl
Femke van Dongen ORV competitie team dames
Activiteiten commissie
Manon Kerremans
Coördinatie/planning
Lonneke Michielsen Commissielid
Ledenadministratie
Karin van Zelst

activiteiten@volleybalclubgilze.nl

Ledenadministratie
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8 Belangrijke adressen
8.1 Secretariaat Volleybalclub Gilze
Erwin Ducheine
Van Heinsbergstraat 76
5126 HN Gilze
0161 - 453437 / 06 - 23711385
secretariaat@volleybalclubgilze.nl
8.2 Penningmeester
Irma de Graef
Giekerkstraat 94
5043 MK Tilburg
06-42562546
administratie@volleybalclubgilze.nl
8.3 Sporthal Achter de Tuintjes
Kapittelstraat 15
5126 HA Gilze
0161 – 455000
info@sportcafegilze.nl
www.achterdetuintjes.nl
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