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Het Seizoen 2019/2020 (deel 1)
Volleybalvereniging Kalinko is een bloeiende en gezellige vereniging, in omvang behorende bij de top 8 van
Nederland. Daar zijn we trots op. Ook komend seizoen gaan we met elkaar zorgen dat bij Kalinko iedereen
op zijn of haar niveau kan volleyballen: met plezier, prestaties, sportief en in een veilige omgeving.

De belangrijkste redenen om te (blijven) volleyballen is dat volleybal een prachtige teamsport is, dat er een
goede trainer is met afwisselende trainingen en dat er een leuk team is. Het vormen van de teams is bijna
afgerond. We zien vooral bij de dames een flink tekort aan spelverdelers. Aan trainers en trainingen gaan we
dit seizoen extra aandacht geven. De heren en dames TC zijn uitgebreid en gaan hierin samen optrekken. Bij
de jeugd gaan we de trainers digitaal ondersteunen met een trainers-app.
We merken dat de groei van afgelopen jaren consequenties heeft. Het doel om in 2020 naar 500 leden te
groeien ligt al ver achter ons. We hebben bijna 600 leden. Sinds 2012 zijn we in totaal 25% gegroeid. De groei
zit bij de jeugd. Het aantal senioren en recreanten neemt afgelopen jaren af, hoewel minder dan de landelijke
trend. We zijn blij dat we dit nu in de herenlijn hebben doorbroken: we gaan dit jaar van 4 naar 5 herenteams.
Door de omvang van de vereniging kunnen we volleybal op elk niveau aanbieden. Daarnaast hebben we
prima trainingsfaciliteiten en met Sporthal Houtrust een prachtige zaal om onze thuiswedstrijden te spelen.
We hebben een grote trainers- en coach staf en 150 vrijwilligers. Bovendien zijn we financieel gezond, mede
door sponsoring en activiteiten als de jaarlijkse Grote Club Actie.
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Het Seizoen 2019/2020 (deel 2)
Komend seizoen gaan we onze kledinglijn gefaseerd verder opbouwen, waarbij we overgaan van kledingmerk
Erima naar het kwalitatief betere Hummel. Het wedstrijdshirt verandert niet. Het Kalinko verenigingsweekend van 13 t/m 15 september, dat dit jaar voor de 4e keer georganiseerd wordt, breiden we dit seizoen
uit met een schoenenverkoop op vrijdagavond en een Kalinkofeest op de zaterdagavond. Komend seizoen
willen we als experiment ook wedstrijden spelen op een enkele zaterdagavonden. Op die avonden worden
activiteiten georganiseerd en is er eten/drinken tot de late uurtjes. Dit wordt komende weken gepland.
Net als in veel andere sporten krijgen de ouders van jeugdleden een steeds belangrijke rol. Betrokkenheid
van ouders bij de sport is noodzakelijk om het sporten van jeugd mogelijk te maken. Het coachen van teams
door ouders gebeurt afgelopen jaren steeds meer. Bij D-jeugd hebben ouders ook belangrijke rol. Ouders
van A, B en C-jeugd zullen vanaf dit seizoen, net als bij de CMV, verantwoordelijk worden tijdens
jeugdwedstrijden voor het fluiten van een groot aantal wedstrijden. Dit doen we gefaseerd en hiervoor
zullen we trainingen en begeleiding aanbieden.We zorgen hierdoor dat in de loop van het seizoen het aantal
zaaldiensten voor de seniorenteams kan afnemen.
Ook bestuurlijk gaat er het nodige gebeuren.We nemen afscheid van drie bestuursleden, onder meer de
voorzitter en de penningmeester. Een nieuwe penningmeester hebben we gevonden.We zijn nog op zoek
naar een nieuwe voorzitter. We gaan ons alvast voorbereiden op 50 jaar Kalinko in 2021. en alles daarna.
Dit doen we om leuk, prestatief, sportief en veilig volleyballen in Den Haag voor iedereen aan te kunnen
bieden. Met elkaar lukt dat ons.
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Kalinko 2020
Kalinko is de gezelligste volleybalvereniging van Den Haag en omstreken
waar plezier, prestatie, veiligheid en sportiviteit de boventoon voeren
vanuit een gezamenlijke betrokkenheid voor de sport en de vereniging.
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Kalinko 2020
Kalinko is de gezelligste volleybalvereniging van Den Haag en omstreken,
waar plezier, prestatie, veiligheid en sportiviteit de boventoon voeren
vanuit een gezamenlijke betrokkenheid voor de sport en de vereniging.

In 2020 staat Kalinko bekend als:
✓ De gezelligste volleybalvereniging van Den Haag en omstreken.
✓ In prestatiesport én breedtesport.
✓ Behorend tot de top-10 van grootste volleybalverenigingen.
✓ Met 365 dagen per jaar volleybal aanbod (obv zaal en beach).
✓ Een landelijk bekende professionele jeugdopleiding.
✓ Waar plezier, prestatie, veiligheid en sportiviteit zichtbaar aanwezig is.
✓ Vanuit een financieel gezonde basis.
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Kwalitatief en kwantitatief prima seizoen. Behoren nu in omvang tot de top 8
met bijna 600 leden. Kwalitatieve groei herenlijn gewenst om jeugd vast te
houden. Er is in de dameslijn onvoldoende aandacht geweest om tekort aan
spelverdelers (en middens) aan te pakken.
Veel CMV activiteiten lagen bij één persoon, waardoor bij vertrek er een groot
gat wordt getrokken. Techniektrainingen voor A, B, C en D jeugd loopt maar kan
beter door aanbieden naar niveau, niet meer naar leeftijd. Op alle niveaus Open
Club spelen bijna gelukt.
TC’s moeten versterkt worden om alle teams voldoende aandacht te geven
Naast volleybal (training en wedstrijden) voldoende diversiteit aan activiteiten
georganiseerd voor senioren.Voor jeugd moet het aantal activiteiten omhoog.
Betrokkenheid ouders en leden bij Kalinko nog niet breed genoeg (zeker in
vergelijking met andere sporten)...gelijktijdig hebben we en zijn we blij met onze
150 vrijwilligers!
Opleiden nieuwe trainers en scheidsrechters blijft achter.
Club van 50 was prima initiatief, maar is onvoldoende follow up aan gegeven.
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Focus 2019/2020

1. De gezelligste volleybalvereniging van Den Haag en omstreken.
-> Huidige activiteiten (Kalinko-vereningsweekend, oliebollentoernooi, begin- en
eindfeest, Jeugdkamp, 4 x4 beachtoernooi, vrijwilligers BBQ) voor senioren
vasthouden en voor jeugd uitbreiden.
-> Vergroten ouderbetrokkenheid
2. Prestatiesport én breedtesport.
-> TC senioren verstevigen zodat regelmatig aandacht is voor alle teams
-> Verdere opbouw van heren/jongenslijn in kwantiteit en kwaliteit
-> Dameslijn achterhalen waarom onvoldoende spelverdelers
-> Recreanten werven en zichtbaar binnen de vereniging
3. Behorend tot de top-10 van Nederland.
-> Verdere kwantitatieve groei geen doel op zich, muv herenlijn (+ 1 team)
4. 365 dagen per jaar volleybal aanbod.
-> Huidige aanbod zaal en beach (ism partners) handhaven
-> Zondagochtendtrainingen voor potentiele regionale jeugd en beginnende
senioren/recreanten komend seizoen uitwerken en mogelijk pilot draaien.
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Focus 2019/2020 (vervolg)
5. Landelijk bekende professionele jeugdopleiding.
-> CMV extra inzet op kwantiteit en kwaliteit trainers (inzet Ans)
-> Techniektrainingen voor A, B, C en D jeugd continueren en aanscherpen
-> Op alle niveaus Open Club spelen
6. Plezier, prestatie, veiligheid en sportiviteit zichtbaar aanwezig.
-> Aandacht besteden aan kernwaarden Kalinko in (Jeugd)teams bij start seizoen
-> A-jeugd krijgt scheidsrechterstraining
-> Iedereen vanaf 18 jaar heeft voor 1-1-2020 kennistoets gehaald
-> Training veilig sporten aanbieden (trainers, spelers, ouders) tijdens
verenigingsweekend
7. Financieel gezond.
-> Inkomsten en uitgaven in evenwicht houden+sparen voor Kalinko 50 (2021)
-> Club van 50 nieuw leven inblazen
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