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1.0: Inleiding: 
Via dit document informeren wij alle betrokkenen bij de volleybalvereniging Salvora over en vanuit welke visie 
en volgens welke spelregels de samenstelling en indeling van teams binnen Salvora komend seizoen gaat plaats 
vinden. Wij vertrouwen er op iedereen hiermee het nodige inzicht te geven en mogelijke misverstanden 
daarover weg te nemen. Wat is het vertrekpunt? 
 
Het beleid van Salvora is er in de allereerste plaats op gericht dat onze spelers/speelsters – van Mini’s tot 
Dames 1 en Heren 1 - maar ook hun ouders en verzorgers - het naar hun zin hebben bij onze club. Dat het 
kunnen volleyballen bij Salvora door een ieder wordt ervaren als een plezierige, ontspannende en vormende 
beoefening van sport. Deze drie aspecten komen volgens Salvora het best tot hun recht als het accent daarbij 
gelegd wordt op een principiële keuze voor z.g. ontwikkelingsgericht volleybal. Wat bedoelen wij daarmee? 
 
Bij de indeling van jeugdteams, tijdens de trainingen en tijdens de competitie wedstrijden streven trainers, 
begeleiders en coaches er vooral naar, dat zoveel mogelijk de individuele talenten en motivatie van 
spelers/speelsters binnen groep- en teamverband tot hun recht komen. De individuele ontwikkeling – in 
volleybal technisch, mentaal en sociaal opzicht– staat daarbij centraal.  
Belangrijk is dat (jeugd)spelers/speelsters op eigen ontwikkelingsniveau - en onder een zekere vorm van 
weerstand - kunnen spelen en presteren. De indeling van jeugdteams vindt daarom niet alleen plaats op basis 
van leeftijd, maar ook op basis van de potentiële volleybalcapaciteiten van individuele spelers/speelsters. Dit in 
evenwicht met het niveau van de teamindelingen in de verschillende Nevobo-klassen van de competitie. Door 
een goede indeling op individueel ontwikkelingsniveau te maken vertrouwen wij er op dat sportplezier en de 
verdere ontwikkeling van onze (jeugd)spelers/speelsters hand in hand gaan met spelplezier en bevredigende 
sportprestaties. 
 
2.0 Waarom een protocol? 
We hebben ervaren dat het samenstellen van teams, voor alle betrokkenen, best spannend is en in sommige 
gevallen sterke emoties kan oproepen. Deze emotie heeft veelal te maken met onduidelijkheid over wat je als 
ouder / speler op dit punt van een club kan verwachten. Ook kan soms de uiteindelijke indeling niet 
overeenkomen met het verwachtingspatroon. Ons streven is om door heldere communicatie duidelijk te 
maken welke spelregels er op dit punt zijn. 
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3.0 Selectiecommissie: 
De selectiecommissie bestaat uit: een voorzitter (lid Bestuur), lijnvoorzitter Heren/jongens, lijnvoorzitter 
meisjes/dames wedstrijdlijn, lijnvoorzitter dames prestatielijn en lid TC. 
Taak van de selectiecommissie is: 
- het bewaken van de voortgang van de procedure; 
- het afstemmen van teamindeling met de betreffende lijnvoorzitters; 
- het verzorgen van de communicatie tijdens de selectieprocedure; 
- de bekendmaking van de uiteindelijke teamindeling via de website van Salvora. 
 
4.0 Selectieprocedure Salvora: 
In februari worden beschikbaarheidsformulieren gemaild naar de competitie spelende jeugd- en 
seniorenteams; 
Trainers observeren spelers/speelsters en geven hun bevindingen door aan de selectiecommissie (eerste 2 
weken van maart).  
Doorstroomschema wordt opgesteld (=overzicht wie volgend seizoen tot bepaalde leeftijdsgroep behoort) 
Binnen leeftijdsgroep worden evt. posities vermeld. 
Overzicht maken wie beschikbaar zijn voor welke positie; 
Bijeenkomst selectiecommissie. 
Datum vaststellen voor bekendmaking uiteindelijke teamindelingen op website. 
 
4.1 Wie doen voorstellen voor de teamindelingen? 
Binnen de categorie recreanten doet de TC Recreanten voorstellen naar de selectiecommissie. 
Voor de jeugdteams, worden voorstellen voor de indelingen gemaakt door de lijnvoorzitters en de trainers. 
Uiteraard zoveel mogelijk rekening houdend met datgene wat op het beschikbaarheidsformulier is 
aangegeven. 
Binnen de categorie senioren worden voorstellen voor de indelingen gemaakt door lijnvoorzitters en de 
trainers. Uiteraard zoveel mogelijk rekening houdend met datgene wat op het beschikbaarheidsformulier is 
aangegeven. Binnen het CMV worden voorstellen voor de indelingen gemaakt door de TC CMV en de trainers. 
De verschillende voorzitters geven hun voorstellen door aan de selectiecommissie. 
 
4.2 Wanneer kunnen veranderingen in teams worden doorgevoerd? 
Gedurende het jaar gaat de vereniging uit van twee verander momenten: de zomerstop en de winterstop. 
Tijdens de zomerstop vindt de grootste verandering plaats als spelers/speelsters eventueel overgaan naar een 
andere categorie. 
 
4.3 Hoe worden de nieuwe teamindelingen bekend gemaakt? 
De nieuwe teamindelingen voor het nieuwe seizoen worden niet op individueel niveau gecommuniceerd, maar 
via de website bekend gemaakt, uiterlijk 1 week na afloop van de laatste competitiewedstrijden. 
Voor jeugd en senioren geldt dat veranderingen na de winterstop met spelers/speelsters individueel 
worden besproken. 
Voor de mini’s wordt ook de teamindeling na de winterstop via de website bekend gemaakt. 
Gaat een mini-lid als enige van een team niet door naar een hoger team of wordt deze lager ingedeeld, dan 
wordt dit vóór de definitieve bekendmaking aan de ouders meegedeeld. De teamindeling is bij bekendmaking 
definitief.  
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5.0: Verwachtingen: Wat mag van de diverse partijen verwacht worden? 
 
5.1 Wat verwachten wij van de selectiecommissie? 
Van de selectiecommissie wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk rekening houdt met de adviezen en 
wensen van betrokkenen. 
Van de commissie mag allereerst worden verwacht dat de selectieprocedure wordt uitgevoerd, zoals 
die in dit protocol staat beschreven. 
De commissie zal zich voor ogen houden zo open en helder als mogelijk te communiceren met betrokkenen. 
Géén van de leden van de selectiecommissie treedt vóór de bekendmaking van de teamsamenstelling naar 
buiten over genomen beslissingen. 
De selectiecommissie houdt zich aan het voorgeschreven tijdschema van samenstellen en bekendmaking. 
 
5.2 Wat verwachten wij van de trainers? 
Van de trainers wordt verwacht dat zij over alle veranderingen betreffende indeling van teams allereerst 
overleg plegen met de betrokken commissie. 
Tijdens de selectieprocedure geeft de trainer zijn advies aan de betrokken commissie. Gedurende de 
selectieperiode wordt door de trainers geen enkele toezegging gedaan naar een speler/speelster/ouders. 
Nadat de teams uiteindelijk zijn samengesteld verwachten we van trainers respect voor datgene wat is 
besloten binnen de commissies en onthouden trainers zich tegenover spelers van hun inhoudelijk mening over 
de indeling. 
 
5.3 Wat verwachten wij van de spelers/speelsters? 
De beschikbaarheidsformulieren worden op tijd ingevuld en aangeleverd aan de betrokken commissie. 
Nadat de teams uiteindelijk zijn samengesteld verwachten we van spelers/speelsters respect voor datgene wat 
is besloten binnen de commissies. 
 
5.4 Wat verwachten wij van de ouders? 
De ouders overleggen met hun kind over het invullen van het beschikbaarheidsformulier. 
Nadat de teams uiteindelijk zijn samengesteld verwachten we van de ouders respect voor datgene wat is 
besloten binnen de selectiecommissie. 
Ouders dienen terughoudendheid te betrachten in het geven van een eerste reactie over de indeling naar de 
commissies. Wel zal er een gelegenheid zijn om indien nodig, vragen over de indeling te stellen. Dit wordt t.z.t. 
via de website gecommuniceerd. 
 
Ten slotte: 
Met dit protocol hopen we voldoende duidelijk gemaakt te hebben hoe de selectieprocedure van 
volleybalvereniging Salvora in elkaar steekt. 
 


