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Beleid van VC Volt 

De naam VC Volt 

Plaats van de jeugd

VC Volt is een sportvereniging voor jong en oud, waar prestatief en recreatief 
gevolleybald wordt. Onze aandacht gaat uit naar alle leden. We streven naar 
een veilige omgeving waar eenieder op zijn of haar eigen niveau plezier kan 
beleven aan het volleybalspel. VC Volt is actief met volleybalopleiding in Cuijk, 
Beers en Grave, zodat de jongste jeugd altijd lokaal terecht kan voor een gedegen  
volleybaltraining.

VC Volt is de naam van de nieuwe fusieclub die met 350 leden meteen een van de 
grootste verenigingen in de regio is geworden. Alle drie verenigingen hebben iets 
met energie of het opwekken daarvan te maken. Volt is een krachtige, vlotte en 
moderne naam die raakvlakken heeft met onze drie clubs maar zeker ook met de 
volleybalsport, die explosief, dynamisch en snel is.

De jeugd neemt een belangrijke plaats in binnen de vereniging; zij is immers de 
toekomst van de vereniging.  Investeren in de jeugd van nu is een waarborg voor 
de continuïteit van de vereniging voor de toekomst. De begeleiding is gericht 
op de gehele ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat we grote waarde 
hechten aan een fijn sportklimaat zodat de kinderen graag komen trainen. 
Binnen dit goede sportklimaat werken we  zowel aan de lichamelijke als de  
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.  Het kunnen opdoen van 
succeservaringen voor ieder kind op zijn niveau is daarbij een belangrijk 
aandachtpunt. We denken als vereniging met het door onze trainer Adri Noy 
ontwikkelde systeem van circulatievolleybal en minivolleybal  een uitstekend 
antwoord te hebben op de toenemende bewegingsarmoede onder de jeugd.  
Binnen deze methodiek is spelplezier op elk niveau mogelijk. Hier bij VC Volt 
liggen de roots van deze methodiek die nu door de NEVOBO als gewenste 
methodiek overal in het land wordt gepromoot. Een goede volleybaltraining is 
een totaaltraining voor het hele lichaam. 



De jeugdlijn
Jeugd onder 12 
mini-lijn wordt onderverdeeld in 
twee groepen, waarin 6 niveaus 
gehanteerd worden:

 » groep die circulatievolleybal speelt
 » groep die minivolleybal speelt

De laatste groep wordt aangeduid 
als mini’s.

Circulatievolleybal
Bij de niveaus 1 t/m 3 wordt het 
circulatievolleybal gespeeld. Dit spel 

is speciaal ontwikkeld voor jonge 
kinderen. Door het gooien en vangen 
en het doordraaien na iedere bal die 
over het net gaat is het spel attractief 
en beweeglijk  voor jonge kinderen. 
Circulatievolleybal houdt in het kort 
in: Als een kind een fout maakt gaat 
de speler die het dichtst bij de bal was 
aan de kant. De andere kinderen uit 
het team kunnen het kind (kinderen) 
terugverdienen door een speciale 
techniek uit voeren (deze wordt 
 
per niveau omschreven). Het team 
heeft gewonnen als de kinderen van 



de andere ploeg allemaal het veld 
verlaten hebben (het veld is leeg 
gespeeld).

Vooral het gooien, vangen en goed 
bewegen staan hier centraal. Dat 
wordt langzaam uitgebouwd naar de 
volleybal specifieke technieken.
Wedstrijden worden gespeeld in 
toernooivorm.

Minivolleybal
In de niveaus 4, 5 en 6 wordt  er 
voortgeborduurd op het spel dat de 
kinderen bij de voorgaande niveau’s 

hebben geleerd. Het spel begint 
steeds meer op het echte volleybal 
te lijken, al wordt er nog gespeeld 
in viertallen, in plaats van zestallen. 
Ook hier worden de wedstrijden in 
toernooivorm gespeeld.

jeugd vanaf 12 jaar:
Vanaf deze leeftijd wordt het volledige 
spel gespeeld. De spelregels zijn op 
enkele punten aangepast.



Bijzondere activiteiten
 » VC Volt organiseert extra activiteiten. Deze activiteiten zijn soms gerelateerd 

aan feestdagen of aan andere activiteiten die georganiseerd worden in de 
gemeente Cuijk en Grave.

 » Een groep enthousiaste ouders organiseert voor de jeugd van de 
basisschoolleeftijd het inmiddels befaamde VC Volt-kampweekend.

 » Ook streven we naar deelname van alle jeugdleden op het jaarlijkse  
VC Volt-buitentoernooi. Voor de jongsten kan dat bijv. in de vorm van een  
ouder-kind-toernooi. Voor de ouderen daadwerkelijk deelnemen aan het 
toernooi.



Aanmelden

Trainingstijden

Contributie

Alvorens lid te worden mag uw kind eerst 3 keer gratis meetrainen.

Na drie keer trainen ontvangt uw kind een aanmeldingsformulier van de trainer. 
Bij aanmelding dit ingevulde formulier graag afgeven bij dezelfde persoon.

Voor vragen en opmerkingen over lidmaatschap zie 
vcvolt.nl of mail naar secretariaat@vcvolt.nl.

Voor alle leden is de woensdag de reguliere trainingsdag (middag en avond). De 
trainingen worden gegeven in Beers, Cuijk en Grave. Vanaf niveau 3 wordt een 
tweede training aangeboden. Voor de actuele trainingstijden zie vcvolt.nl.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering en 
bestaat uit een geïndexeerd deel, een vast deel, en voor wie competitie speelt de 
bondscontributie. 

De contributie wordt zoveel mogelijk via automatisch geïncasseerd betaald. De 
automatische incasso wordt in twee termijnen geïncasseerd en wel sep-jan.
Het seizoen loopt van eind augustus tot eind juni. 

Voor de actuele contributietarieven en extra informatie zie onze website  
vcvolt.nl.
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