Welkom bij volleybalvereniging SV Aspargos!
Middels dit informatieboekje willen we je graag informeren over onze vereniging. Een aantal
belangrijke punten, die je als nieuw lid graag wilt en eigenlijk ook moet weten, laten we kort
de revue passeren. We verwijzen je graag naar onze website www.aspargos.nl
Op de website vind je onder andere uitgebreide informatie over de vereniging en haar
activiteiten, actuele standen en nieuwsberichten. In het seizoen 2018-2019 hebben we aan
alle AVG-richtlijnen voldaan; ook de uitgebreidere info daarover is op de site te vinden.
In dit informatieboekje komen de volgende onderwerpen aan bod:
Dit is Aspargos!
Cool Moves Volley (CMV)
Jeugd- en seniorencompetitie
Bestuur & Commissies
Kledingvoorschriften
Contributie, vergoedingen en boetes
Vertrouwenspersoon

Dit is Aspargos!

SV Aspargos is een volleybalvereniging en richt zich in eerste instantie op het spelen van
deze sport. We vinden het belangrijk dat er ruimte is voor zowel mensen die prestatief

willen sporten als voor mensen waar gezelligheid de voornaamste reden is om lid te worden
van de vereniging.
Onze eerste seniorenteams staan onder leiding van gecertificeerde (externe) trainers. We
streven ernaar deze teams uit te laten komen in de hogere regionale klassen.
Ook wordt er veel zorg besteed aan de opleiding van onze jeugd. Dat doen we door het
aanstellen van een jeugdtrainer- en jeugdcoachbegeleider(s) de zogenaamde
jeugdcoördinator. Zo wordt de jeugd op een leuke manier het volleybalspel aangeleerd,
ieder op zijn eigen niveau.
Naast het volleybalspel worden voor iedere leeftijdsgroep diverse gezellige activiteiten
georganiseerd die het verenigingsgevoel (verder) versterken. Hierbij valt te denken aan een
jeugdkamp, mixtoernooi en (thema)feesten. Als lid zul je automatisch uitnodigingen
ontvangen voor de activiteiten waarvoor je in aanmerking komt. Verslagen, foto’s en andere
informatie over de activiteiten wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief, maar ook op de
website zal alles na te lezen zijn.
Een vereniging draait voor een groot deel op vrijwilligers. Vandaar dat wij ieder lid oproepen
om zich één of meerdere keren per jaar, buiten het sporten om, in te zetten voor de club.

Cool Moves Volley (CMV)
Als je start met volleyballen en je bent nog geen 13 jaar, dan word je ingedeeld in de CMV
competitie. Volleybal is een geweldig leuke, maar best moeilijke sport, daarom is er speciaal
voor kinderen een makkelijke manier bedacht om volleybal stapsgewijs aan te leren. Deze
stappen worden 1 voor 1 aangeleerd met als uiteindelijk doel het beheersen van het
volleybalspel. Wanneer de jeugd Cool Moves Volley speelt dan is er ook de mogelijkheid om
wedstrijden te spelen.
CMV-leden worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan een van de jeugdtoernooien
én worden verzocht deel te nemen aan de SV Aspargos aardbeien-actie, die jaarlijks
plaatsvindt eind mei /begin juni.

Jeugd- en seniorencompetitie
De jeugdcompetitie is voor jeugd van 13 tot 18 jaar. Deze competitie wordt zo veel mogelijk
in de regio geografisch ingedeeld. Er wordt gespeeld binnen de verschillende
leeftijdscategorieën: A-, B- en C-jeugd. Binnen deze leeftijdscategorieën wordt er op
verschillende niveaus gespeeld. Deze niveaus kunnen per regio verschillen. Het is afhankelijk
van de regio en het niveau of de jeugdcompetitie wordt opgedeeld in twee seizoenshelften
of dat er door het hele jaar één competitie gespeeld wordt.
De seniorencompetitie is voor spelers vanaf 18 jaar. Deze competitie wordt zo veel mogelijk
in de regio geografisch ingedeeld. Op het laagste senioren niveau wordt ook gespeeld in
twee seizoenshelften.

Voor volwassenen die geen officiële NeVoBo competitie willen gaan spelen bestaat de
mogelijkheid toch competatief deel te nemen aan de regionaal georganiseerde
recreantencompetitie.
Ieder spelend lid, met uitzondering van CMV, is verplicht één of meerdere wedstrijden te
begeleiden (tellen of fluiten)

Bestuur & Commissies
Het bestuur van SV Aspargos bestaat uit 8 personen. Naast het dagelijks bestuur maken ook
de voorzitters van de commissies onderdeel uit van het bestuur. Het dagelijks bestuur van
de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Voor een actueel overzicht van ons bestuur & onze commissies verwijzen we je naar onze
website www.aspargos.nl

Kledingvoorschriften
SV Aspargos hecht veel waarde aan uniformiteit. We willen als een grote familie naar buiten
treden en daarbij horen ook bepaalde kledingvoorschriften. Omdat we een sportvereniging
zijn verwachten we dat iedereen tijdens trainingen sportkleding draagt. Let hierbij op dat het
verplicht is om indoor-sportschoenen te dragen in de sporthal.
Tijdens alle wedstrijden en toernooien is men verplicht het officiële SV Aspargos-tenue te
dragen. Dit bestaat uit:
Het groen-zwart-witte SV Aspargos wedstrijdshirt. Dit shirt wordt door de vereniging
beschikbaar gesteld. Op toerbeurt zullen de teamleden de shirts van het team
wassen.
Een (zwarte) SV Aspargos wedstrijdbroek. Deze broek is te bestellen via de MACcommissie; voor meer info zie de website www.aspargos.nl of mail
jeugdtoernooi@aspargos.nl
Als team kan uniform wordt gekozen voor witte of zwarte sportsokken.
Indoor sportschoenen Let erop dat een zwarte schoenzool of buiten gedragen
schoeisel verboden is.
Bij voorkeur zwarte kniebeschermers.

Contributie, vergoedingen en boetes
Zoals reeds eerder aangegeven is ieder lid van SV Aspargos verplicht om contributie te
betalen. De hoogte hiervan is leeftijds- of niveau afhankelijk. Voor (ondersteunende) leden
en (recreanten)leden die geen competitie spelen geldt een speciaal tarief. Daarnaast zijn de
competitie sp0elende jeugd en seniorenleden ook verplicht een NeVoBo-contributie te

betalen. Voor de actuele verenigingscontributie per seizoen (lopende van 01-07 t/m 30-06)
verwijzen wij u graag naar onze website: www.aspargos.nl
Een vereniging is afhankelijk van haar vrijwilligers. Gelukkig kan SV Aspargos zich verheugen
op een grote groep actieve vrijwilligers. Leden die naast het spelen van volleybal ook actief
zijn in het uitvoeren van commissiewerkzaamheden of als trainer / coach. Als beloning
ontvangt elke vrijwilliger een vergoeding voor bewezen diensten; deze vergoeding kan
financieel of ‘in natura’ zijn.
Als een lid zich niet houdt aan de eerdergenoemde verplichte taak volgt een boete van 10%
van de verenigingscontributie. Bij herhaling kan het bestuur kiezen voor een andere sanctie.
Wanneer een lid of team een boete opgelegd krijgt door de NeVoBo, kan het bestuur
besluiten (een deel van) de boete te verhalen op het lid of team.

Vertrouwenspersoon
“Aspargos, ein klup vur idderein” is een bekende regel uit ons oude clublied.
Onze vereniging bestaat uit veel verschillende mensen; jong, oud, vrouw, man en ga zo maar
door. Het is belangrijk dat men zich houdt aan de geldende normen en waarden, maar
vooral dat men respectvol met elkaar omgaat. Gelukkig merken we dat dit respect binnen SV
Aspargos ruimschoots aanwezig is. Wanneer er zoveel verschillende mensen samen zijn
bestaat er echter altijd de mogelijkheid dat iets gebeurt waarbij iemand zich niet prettig
voelt, of mogelijk zelf bedreigd voelt. Hierbij valt te denken aan pesten, discriminatie,
agressie of ongewenste intimiteiten.
Wanneer deze plaatsvinden bij de door SV Aspargos georganiseerde activiteiten en er
behoefte is om in vertrouwen met iemand van de vereniging hierover te spreken dan kan er
contact gezocht worden met onze vertrouwenspersoon: Loek den Otter.
De situatie zal door hem natuurlijk met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden
behandeld.
Vertrouwenspersoon SV Aspargos
Loek den Otter
Burg. van Kempenstraat 37
5971 AA Grubbenvorst
Tel: 077 – 366 1619
vertrouwenspersoon@aspargos.nl

Tot slot wensen we je natuurlijk onwijs veel
volleybalplezier bij SV Aspargos toe!

