
 

 

Infoboekje seizoen  

2022 – 2023 
 

 



Beste jeugdleden en ouders/verzorgers, 

 

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Iedereen staat te trappelen om de volleybalschoenen weer uit de 

kast te halen. We gaan ervan uit dat het weer een succesvol jaar gaat worden met voornamelijk veel 

volleybalplezier. 

Onze vereniging vindt het belangrijk dat iedereen, jullie, maar ook jullie coach en trainer, het leuk vindt om bij 

onze vereniging te zijn. Hiervoor zijn wel enige spelregels nodig. Deze spelregels en overige algemene 

informatie hebben we in alfabetische volgorde opgenomen in dit informatieboekje. Wij vragen jullie het goed 

door te nemen om er met elkaar een mooi seizoen van te maken. 

 

 

Acties 

Een lage contributie is voor iedereen belangrijk. De vereniging organiseert diverse acties, waarvan de 

opbrengst bestemd is voor de club en om de contributie zo laag mogelijk te houden. Er wordt van de leden, 

dus ook jeugdleden, verwacht, dat zij hierin hun steentje bijdragen.  

 

Adreswijzigingen 

Adres- en e-mailadres wijzigingen melden bij de Ledenadministratie:  

Annemarie Roelofsen 

Onder Zeil 36, Enkhuizen 

(0228) 316 692 

p.a.roelofsen@hetnet.nl 
 

Afmelden 

Voor 1 juni moet er op bovenstaand adres afgemeld worden als je stopt met volleybal. Dit i.v.m. de 

teamindeling voor het volgende seizoen. Kinderen die naar een andere school gaan en/of gaan studeren en/of 

nog niet weten of ze volgend seizoen kunnen volleyballen, kunnen het beste overleggen met Annemarie.  

 

Alcoholgebruik 

Alcoholverstrekking en gebruik tijdens jeugdtrainingen en jeugdwedstrijden - ook aan volwassenen - is 

verboden. Madjoe heeft een escalatieladder alcoholgebruik vastgesteld (staat op Madjoe-site).  

 

Blessures 

Heeft uw kind een hardnekkige blessure, laat hem of haar dan een rustpauze nemen. Meld dit bij de 

desbetreffende teamtrainer en geef het door aan Annemarie. 

 

Contributie 

De nota voor de contributie wordt in november verstuurd. Er kan ook gekozen worden voor automatische 

afschrijving of in maximaal 2 termijnen. 

 

Douchen 

Na elke wedstrijd en/of training behoort een spe(e)l(st)er te douchen, wel zo prettig voor de omstanders…In 
elke sportaccommodatie zijn douches aanwezig.  

 

Fietsen 

Zorg ervoor dat je fiets op slot staat bij de sporthal om diefstal te voorkomen. 

 

Fluiten 

Alle kinderen worden ingedeeld om een andere volleybalwedstrijd te fluiten. De C- jeugd wordt ingezet om 

CMV niveau 1 t/m 6 te fluiten. De A-jeugd fluit de wedstrijden van B teams en B- jeugd fluit de wedstrijden van 

de C teams.
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Gedrag 

Het spreekt vanzelf dat we ons sportief en sociaal gedragen. 

Spelers, leiders, trainers, ouders en andere bezoekers van de sporthal gedragen zich op en om het veld sportief 

en sociaal naar elkaar, de tegenstanders, de meegekomen fans van de tegenstanders, de 

(assistent)scheidsrechter en de vertegenwoordigers van Madjoe. Mede daarom heeft Madjoe ook een 

gedragscode (staat op de Madjoe site) geïntroduceerd, die voor elk jeugdlid geldt. Vernielingen en wangedrag 

tijdens trainingen en wedstrijden, kunnen leiden tot sancties waaronder schorsing en zelfs beëindiging van het 

lidmaatschap. 

 

Pesten 

Jullie begrijpen dat pesten binnen onze vereniging niet voor mag komen. Iedere vrijwilliger let hierop. Als er 

toch sprake is van pesten, geef dit dan aan bij de coach en/of trainer of bij je teamcoördinator, zodat we 

diegene kunnen aanspreken op zijn gedrag en er onderling goede afspraken gemaakt kunnen worden. 

 

Volleybalschool Enkhuizen 

Madjoe organiseert extra trainingen voor gemotiveerde kinderen in de ABC-jeugd. Om deel te nemen aan deze 

trainingen wordt een financiële bijdrage gevraagd. De trainingen zijn op zondag. Meer informatie wordt via de 

Madjoe site of contactpersoon/ trainer verspreid.  

 

Teamcoördinator 

Madjoe heeft gekozen om met teamcoördinatoren te werken. Elk ABC team heeft een ouder die coördinator 

is. Zij zijn het aanspreekpunt en vraagbaak voor spelers, ouders, trainer en coach. Zij zorgen ervoor dat de 

wedstrijdinformatie bij alle spelers terecht komt en organiseren het rijschema naar uitwedstrijden of 

toernooien.  De communicatie richting andere organen binnen de vereniging gaat via de coördinator. Ook 

zullen zij eventuele problemen bespreekbaar maken en indien nodig doorspelen aan de contactpersoon van de 

JC. 

De teamcoördinator neemt het  wedstrijdprogramma door (met de coach) en analyseert de knelpunten. Met 

alle teams wordt voor de kerstvakantie een teamgesprek georganiseerd. Daarin wordt gesproken over de 

bevindingen van de wedstrijden, de trainingen, de trainers en de coaches. Ook kunnen wensen voor de rest 

van het seizoen kenbaar worden gemaakt. In het voorjaar volgt het tweede teamgesprek. 

Heb je problemen met spelers/coaches/trainers, probeer er dan eerst zelf over te praten met degene die het 

aangaat. Mocht je er met de teamcoördinator niet uitkomen, neem dan contact op met de contactpersoon van 

de JC, die voor jouw team is aangesteld. 

 

Jeugdcommissie    

Sander Volgers – JC / TC coördinator    s.volgers@quicknet.nl 

Marjan Volgers –  Secretariaat     m.volgers@quicknet.nl 

Carolien Laan – Wedstrijdsecretariaat + contactpersoon MC1  dj.laan63@quicknet.nl 

Ellen Mantel – CMV      ellenmantel@hotmail.com 

Noémi Kanyó – CMV       noemikanyo@gmail.com 

Geeske Smit – Contactpersoon MA1 + MA2    geesk@hotmail.com 

Frank Haring – Contactpersoon MB1 + MB2    feharing@gmail.com 

Janouk Roossien – Contactpersoon JA1 + JC1   janoukroossien@gmail.com 

Margret van Leeuwen – Contactpersoon JB1 + JB2   margretvl@hotmail.com 

 

Teamsport 

Volleybal is een teamsport met de daarbij behorende verplichtingen ten opzichte van de medespe(e)l(st)ers, 

trainers, leid(st)ers. etc.  

  



Thuiswedstrijden 

Voor de thuiswedstrijden wordt van een sp(e)el(st)er verwacht dat hij/zij minimaal 30 minuten voor de 

aanvang aanwezig is. Door de leider/coaches kunnen hier andere afspraken met de spe(e)l(st)ers worden 

gemaakt. Vanaf de C-jeugd heeft elk team een eigen ballentas. Het is daarom niet de bedoeling in te spelen 

met trainingsballen.  Het hele team is verantwoordelijk voor de ballen en spelerskaarten.  Nadat de laatste 

wedstrijden gespeeld zijn, wordt er verwacht dat iedereen helpt met het opruimen van de velden. 

 

Trainingen 

Wij verwachten van elk lid dat hij/zij actief aan iedere training deelneemt. Zorg ervoor dat je minimaal 10 

minuten voor de training aanwezig bent zodat je op tijd in de zaal aanwezig bent. 

Bidons en waterflesjes worden in de sportzaal neergezet zodat er na een korte pauze weer snel verder 

getraind kan worden. Alleen met toestemming van de trainer kan de zaal verlaten worden, er wordt tijdens de 

training niet gegeten of met de telefoon gespeeld. 

Als je door omstandigheden niet kunt trainen meld je je minimaal een dagdeel voor de komende training 

telefonisch af bij de trainer. Na de training wordt de zaal netjes achter gelaten en de velden opgeruimd 

 

Uitwedstrijden 

Voor de uitwedstrijden zal een coach/coördinator een aantal keren per seizoen een beroep doen op de 

ouders/verzorgers voor het vervoeren van de kinderen. Mocht u een keer niet kunnen, is het mogelijk om met 

een andere ouder/verzorger te ruilen. De verzamelplaats voor de uitwedstrijden is in principe “De Drecht”, 

maar hier kan natuurlijk in onderling overleg van afgeweken worden. 

 

Vertrouwens contactpersoon 

Indien je met iets zit en je wilt dat in vertrouwen met iemand bespreken, dan hebben we daarvoor een 

vertrouwens contactpersoon binnen Madjoe. Dit is Arjenne Kolk. Zij kan een luisterend oor bieden en samen 

met jou op zoek gaan naar oplossingen. Natuurlijk wordt alles wat je haar vertelt strikt vertrouwelijk 

behandeld.  

Arjenne kun je bereiken op: vcp@vvmadjoe.nl  of 06-11488735 

 

Volleybalschoenen 

In sportzalen mogen geen zwarte zolen en geen buitenschoenen worden gedragen. Goed schoeisel is 

belangrijk voor het voorkomen van blessures aan knieën en enkels. 

 

Vrijwilligers 

Madjoe draait grotendeels op vrijwilligers. Alle hulp is welkom. Wilt u iets voor de vereniging betekenen in 

welke vorm dan ook, neemt U dan contact op met een van de JC leden. 

 

Waardevolle spullen 

Neem geen waardevolle spullen mee naar de trainingen/wedstrijden. De vereniging is niet aansprakelijk voor 

gestolen of verloren spullen. 

 

Website en digitale ‘’Time out” 

Op de website van Madjoe kun je alle informatie terugvinden en blijf je op de hoogte van het laatste 

volleybalnieuws. De meest actuele wedstrijdinformatie is te vinden op de site en de app van de NEVOBO. Ons 

digitale nieuwsbrief de “Time Out” verschijnt ongeveer 4x per jaar en wordt per mail verstuurd. Als je een leuk 

wedstrijdverslag gemaakt hebt kun je die naar de redactie toesturen. 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De jeugdcommissie 
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