Informatie voor nieuwe leden
Welkom!
Allereerst welkom bij onze volleybalvereniging Krekkers.
We wensen je een plezierige en leerzame tijd bij ons toe!
Iedereen die al een tijdje bij onze vereniging zit, weet al hoe een volleybalseizoen er uitziet en hoe
bepaalde dingen gaan. Als nieuw lid weet je dat natuurlijk nog niet. Om je alvast een beetje op
weg te helpen hebben we even wat dingen op een rijtje gezet. Uiteraard kun je altijd je trainer
vragen of ons mailen.
We beginnen maar met de “voorlopige” teamindeling die net voor de meivakantie
bekend wordt gemaakt. Het wedstrijdseizoen is dan afgelopen, en de vereniging bereidt
zich voor op de jaarafsluiting maar ook al op het nieuwe seizoen.

(Voorlopige) teamindeling
Elk jaar net voor de meivakantie wordt de teamindeling bekend gemaakt voor het nieuwe seizoen.
Deze teamindeling wordt op de site (www.krekkers.nl) geplaatst. Dit is een voorlopige
teamindeling.
Na de meivakantie zal gestart worden met de trainingen volgens deze nieuwe indeling.
Het is elk seizoen weer een heel gepuzzel om zoveel leden een goeie plek te geven, om trainers te
vinden en om een goed trainingsschema te maken. Dit is elk jaar weer een enorme uitdaging!
Nieuwe minileden gaan in principe eerst een half jaar trainen, voordat zij competitie gaan spelen.
Voor alle andere leden die zich aanmelden na de teamindeling wordt gekeken of er plek is om te
trainen en competitie te gaan spelen.

Hoe komt een teamindeling tot stand?
In maart ontvangen alle leden per mail het “Aan-/afmeldingformulier competitie” voor het nieuwe
seizoen. Een week na ontvangst van dit formulier door de leden, moet het formulier ingevuld weer
retour zijn bij de Technische Commissie (TC).
In maart voert de TC gesprekken met de trainers en/of coaches over alle speelsters die zich voor
het nieuwe seizoen hebben aangemeld. Na deze gesprekken start de TC met de teamindeling.
Zodra de TC de teamindeling rond heeft, laat de TC de teamindeling beoordelen door de trainers
en/of coaches. Als de teamindeling akkoord wordt bevonden, wordt de teamindeling ter
goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.
In de meeste gevallen zijn de speelsters blij met hun nieuwe team, maar soms kan het ook
tegenvallen of even wennen zijn. De TC en trainers en/of coaches zijn zich daarvan bewust en doen
hun best iedereen op een goede en leuke plek in te delen.

Plaatsingstoernooien Jeugd (hoofdklasse / 1e klasse)
In mei of juni vinden de plaatsingstoernooien plaats. Door de TC worden diverse jeugdteams
opgegeven om mee te gaan doen aan de plaatsingstoernooien. Deze teams proberen op die dag
een plek in de hoofd- of 1e klasse te bemachtigen.
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Trainingen na de meivakantie
Zoals reeds vermeld wordt er na de meivakantie gestart met de nieuwe teams. Na de meivakantie
(tot de zomervakantie) kunnen we helaas i.v.m. de eindexamens niet trainen in de Canisius. Dit
kan betekenen dat er na de meivakantie in de Haambrink een aantal teams samen moeten trainen
i.v.m. de beperkte trainingsuren die we in de Haambrink hebben.
De laatste trainingen zijn meestal medio/eind juni.

Eindfeest
De Activiteiten Commissie van Krekkers organiseert aan het eind van elk seizoen een eindfeest.
Dit eindfeest vindt plaats in het laatste thuisweekend van dames 1.

Het nieuwe seizoen begint! De zomervakantie is voorbij, de scholen beginnen weer.
Je weet inmiddels in welk team je zit en van wie je training krijgt (informatie hierover vind je op:
www.krekkers.nl).
De kans is groot dat er een groepsapp (een teamApp voor de speelsters en een ouderApp voor de
ouder) wordt gemaakt waarin één en ander gecommuniceerd kan worden. Daarnaast zal de trainer
ook per mail met jullie communiceren.

Trainingslocaties
Er wordt met name getraind in de Haambrink. Daar is een zaal met twee velden. Door enkele
teams zal er ook in de Canisius in Almelo worden getraind.

Vervoerschema
Voor de 1e competitiewedstrijd ontvangen de speelsters van de jeugd- en miniteams het
vervoerschema. Elke ouder wordt een paar keer per seizoen ingepland om te rijden.
De vertrek-plek is de parkeerplaats aan de straat bij de Haambrink. Mocht je een keer niet kunnen,
dan graag onderling ruilen.

Vrijwilligerstaken voor leden en niet-leden (ouders/verzorgers)
Voor alle leden geldt dat ze een bijdrage moeten leveren aan de vereniging.
Je kunt denken aan kantinedienst, scheidsrechter, een functie in een commissie etc.
Ook van ouders en/of verzorgers van jeugdspeelsters wordt verwacht dat zij een taak of functie
voor Krekkers gaan verrichten. Tenslotte bestaat de vereniging voor een groot deel uit jeugdleden
waardoor er vaak een tekort is aan vrijwilligers. In juni van elk jaar wordt door de Takencommissie
een takenmarkt georganiseerd. Informatie hierover vind je in mei op www.krekkers.nl.
Krekkers is erg blij met alle vrijwilligers die een taak voor de vereniging verrichten en wil dan ook
graag dat alle vrijwilligers met respect worden behandeld!
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Kleding
Krekkers speelt in een rood-blauw wedstrijdshirt, een donkerblauw broekje of short van Errea,
witte (korte of lange) sokken van Errea, witte of donkerblauwe kniebeschermers en eventueel
donkerblauwe/zwarte sleeves. Dit sporttenue moet je zelf via de club aanschaffen (zie:
https://krekkersshop.nl/.
Goede schoenen en kniebeschermers zijn heel belangrijk. Zorg ook altijd voor een bidon met
water, zowel bij de trainingen als bij de wedstrijden. Bij de wedstrijden moet je ook een
trainingsjasje bij je hebben om dit aan te trekken als je één of meerdere sets niet speelt; anders
koel je teveel af. Overbodig om te melden is wellicht dat lang haar vast moet zitten en dat er geen
sieraden gedragen mogen worden bij de wedstrijden en trainingen. Draag ook geen dikke spelden,
als er een bal op komt, doet dat erg zeer.
Het seizoen is begonnen! Het is altijd leuk als er veel supporters op de tribunes zitten!
Het wedstrijdseizoen loopt van oktober tot en met april. De trainingen beginnen na de
zomervakantie en gaan door tot in juni. Het kan soms per trainer verschillen of hij al een week
eerder wil beginnen of nog wat langer door wil gaan. Of er in de vakanties wordt doorgetraind, is
ook aan de trainer.
Thuiswedstrijden worden gespeeld in de Haambrink.
Het kan per trainer enigszins verschillen maar in de meeste gevallen ben je drie kwartier voor
aanvang van de wedstrijd in de sporthal aanwezig. Je kunt je dan in een kwartiertje omkleden.
Een halfuur voor de wedstrijd dient het hele team zich te melden op het veld (als het veld vrij is)
en ga je opwarmen en inspelen.
Er wordt elk seizoen een aanvoerder in elk team benoemd en deze zorgt voor de spelerskaarten.
Het team wacht na de wedstrijd op elkaar tot de aanvoerder ook klaar is met het ondertekenen van
de wedstrijduitslag. Je bent tenslotte een team!
Na de wedstrijd (en training) wordt er gedoucht.

Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen (NOJK)
Open Jeugd Kampioenschappen betekent dat de vereniging zelf teams (naast de reguliere teams)
kan samenstellen met jeugdleden van een bepaalde leeftijdscategorie. Het kan zijn dat een meisje
bijv. een B-leeftijd heeft maar al wel in dames 2 speelt. In september worden door de trainers van
de NOJK-teams i.o.m. de TC de teams samengesteld die aan het NOJK mee doen.
Gezien dit een prestatie toernooi is kan het zijn dat enkele speelsters uit een team worden
geselecteerd.

Nederlandse Gesloten Jeugd Kampioenschappen (NGJK)
Wanneer een topklasse team kampioen wordt mag dit team aan de NGJK mee doen. Hiervoor is
dus geen selectie maar het team wat kampioen in de topklasse is geworden is doet mee aan de
NGJK.

Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo)

www.nevobo.nl

De bond organiseert en ondersteunt de Nederlandse volleybalcompetities en verzorgt opleidingen
voor trainers en scheidsrechters. De Nevobo is verdeeld in vier regio's.
De regio’s zijn:
➢ Nevobo regio West
➢ Nevobo regio Noord
➢ Nevobo regio Oost (hier valt Krekkers onder)
➢ Nevobo regio Zuid
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Overige zaken
•

Krekkers incasseert 4x per jaar de contributie. De incassodata zijn omstreeks 1 januari,
1 april, 1 juli en 1 oktober. De contributiebedragen worden elk jaar door de vereniging
vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV) die in oktober plaatsvindt.
1x per jaar wordt door Krekkers de stimuleringsbijdrage voor bondsleden separaat
geïncasseerd.

•

Krekkers beschikt over 2 vertrouwenspersonen. Voor hun taken zie: www.krekkers.nl.

•

Zie voor het privacyreglement: www.krekkers.nl.

•

Er is in deze brief: “Informatie voor nieuwe leden” al diverse keren verwezen naar
www.krekkers.nl. Hou deze site in de gaten voor alle (nieuwe) info over de vereniging.

Vragen
Als je vragen hebt kun je die altijd in eerste instantie aan je trainer stellen. Voor overige vragen
kun je op onze website zien voor welke vraag je bij wie moet zijn. Op de site kun je ook informatie
vinden over de verschillende commissies met hun verantwoordelijkheden.
We hopen dat we je al heel wat informatie hebben gegeven om een mooie start te maken!
Heb je op- en/of aanmerkingen dan horen wij dat graag.

Sportieve groet,
Bestuur Volleybalvereniging Krekkers
krekkers.leden@outlook.com
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