
 
 Wie, wat, waar  VCV  seizoen 2018 – 2019 

 
CMV coördinator               : Samantha Leijenhorst  cmv@vcv.nu 
 
D- jeugd coo rdinator               : Gerda Canrinus                   d-jeugd@vcv.nu 
 
Aanspreekpunt in zaal : Samantha    
      Gerda   
                                                            
ALO bewegingsonderwijzer   : Gise Schumacher       
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Cool Moves Volley 
Cool Moves Volley (CMV) is  een volleybalvorm, speciaal voor  kinderen van 6 jaar tot en met 10/11 jaar. 

Via verschillende niveaus leren de kinderen, op een leuke manier, stapsgewijs volleyballen. 

Cool Moves Volley kent veel 'coole moves': service, pass, set-up, smash, blok en duik. Je doet elke keer 

iets anders en met je team probeer je te scoren. Binnen Cool Moves Volley zijn er zes niveaus, waardoor 

je op je eigen niveau kunt leren smashen, duiken, serveren en blokken. 

 

Nieuw Jeugdplan 2018 

Met een grote groep enthousiaste vrijwilligers hebben wij afgelopen zomer hard gewerkt aan een nieuw 

jeugdplan. Binnen de vereniging hebben we de ideee n gepresenteerd en zijn ook de trainers, bestuur 

enthousiast geworden. Hierbij willen wij u ook op de hoogte brengen van de veranderingen op korte 

termijn en de ambitie voor de langere termijn.  

 
Athletic Skills Model (ASM)  
Bij VCV willen wij gaan werken met het Athletic Skills Model. Dit is een andere manier van denken over 

bewegen. Het basisidee is dat er een latere specialisatie plaatsvindt van de sport specifieke vaardighe-

den. Er wordt dus meer breed opgeleid, zodat er ‘atleten’ of goede bewegers ontstaan. Wat verder posi-

tief is aan dit idee, is dat er veel variatie en veelzijdig getraind wordt. Zo hopen wij dat het interessant 

blijft voor de kinderen, ook op de lange termijn.  

 

Het eerste uur van de training zal in het teken staan van breed 

motorisch opleiden. In het figuur hiernaast kan je zien welke mo-

torische gebieden aan bod komen. De meeste zijn sport specifiek. 

Springen komt bijvoorbeeld voor in volleybal, maar het kan dus 

ook op een andere manier getraind worden. Klimmen komt niet 

direct voor in de sport volleybal, maar het idee is om ook deze 

gebieden te trainen om iemand tot een complete sporter te ont-

wikkelen.  

 

 

Per groep zal er een trainer beschikbaar zijn. Per halve zaal is er een ALO opgeleide bewegingsonderwijzer 

zijn met de supervisie. Deze maakt en plaatst de training, begeleid de trainers en de sporters.  

 

De groepsindeling:  
In overleg met de ALO onderwijzer en trainer  wordt er gekeken in welke groep uw kind wordt inge-

deeld.  

Indien nodig wordt de groepsindeling na de kerst- en zomervakantie aangepast. Soms wordt er ook 

tussendoor geschoven afhankelijk van het niveau van uw zoon/dochter. Er wordt dus op een aantal 

punten gelet en daarbij niet specifiek rekening gehouden met vriendjes/ vriendinnetjes. Je kunt wel 

aangeven dat je bij een vriendje/ vriendinnetje wilt komen, alleen wordt je dan beide in de groep inge-

deeld van de laagst spelende 
 



Toernooi spelen: 
Met omliggende verenigingen is er regelmatig een toernooi gepland waar uw zoon/dochter met zijn/

haar team aan mee doet. Hier spelen de kinderen tegen leeftijdsgenoten van andere clubs. Zo kunnen 

de kinderen alles wat ze hebben geleerd  in praktijk brengen. Aan het begin van het seizoen worden via 

de mail de data van de toernooien aan u doorgegeven. Deze datums zijn ook te vinden op:  

https://cmvtoernooien.nl/ 

Voor uw kind is het heel leerzaam en  leuk om hier aan mee te doen.  U krijgt tijdig een uitnodiging 

toegestuurd van Samantha Leijenhorst waarna je kunt opgeven voor het betreffende toernooi via  

https://www.vcv.nu/cmv-toernooien/ 

Tijdens de toernooien vertegenwoordigen wij VCV in rode shirts., met vragen over het shirt kunt u 

terecht bij de aanwezige zaalwacht. 

 

 
Trainingstijden: 
 
 
  

 

 

Afmelden training 
Is uw kind ziek of verhinderd om op de training te komen dan graag tijdig afmelden bij  

Samantha Leijenhorst cmv@vcv.nu    06-50474350 

 

Tijdens training en toernooien dragen de meisjes de haren in een staart.  

Het dragen van sieraden tijdens de training/toernooien is verboden, omdat hierdoor verwondingen 

kunnen ontstaan, laat sieraden daarom thuis? 

 
Lidmaatschap: 
Aanmelden:  “pasfoto is niet nodig “  https://www.vcv.nu/vereniging/aanmeldformulier/          

Afmelden van het lidmaatschap:   https://www.vcv.nu/vereniging/afmeldformulier/ 

 

Contributie: 
CMV jeugd      € 134,-     

Toeslag voor eventuele 2de training    € 50,- 

 

Je kunt drie keer gratis meedoen voor je besluit lid te worden. De contributie is per seizoen bij e e n 

training per week. De betaling is via automatische machtiging, in vier gelijke  

termijnen in oktober, december, februari en april. 

Woensdagmiddag : 
CMV 1, 2, 3 en 4 

16:15 tot 17:45      Sporthal West 
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Activiteiten buiten de trainingen!! 
Ieder jaar organiseert de vereniging ook extra activiteiten voor de jeugd. Hierbij moet worden gedacht 

aan volleybal - of niet volleybalactiviteiten. De kinderen worden middels een  e-mail  op de hoogte ge-

bracht. We hopen dat we tijdens zo’n evenement  ook op uw steun en hulp kunnen rekenen.  

 

Vragen: 

Wilt u iets vragen aan de trainer van uw kind, dan kunt u  dat persoonlijk vo o r of na de training doen. 

 

Voor algemene zaken is een aanspreekpunt in de zaal aanwezig. dit zijn: Samantha Leijenhorst en Gerda 

Canrinus  Zij beantwoorden vragen van ouders en kinderen, verwijzen door indien nodig en helpen waar 

het nodig is. 

 

Als ouder(s)/ verzorger(s) bent u ook van harte uitgenodigd om een keer bij een training  aanwezig te 

zijn. Hierbij kunt u  zien wat er op een training zoal gedaan wordt.  Wij verzoeken ouders op de tribune 

plaats te nemen! 

 

Heeft u problemen of klachten over bepaalde zaken dan willen we u verzoeken contact op te nemen met 

de CMV coo rdinator van de vereniging. Zij zal naar aanleiding van uw vraag  eventueel verdere stappen 

ondernemen. 

 

Tot slot!! 

Voor verdere vragen en informatie over de vereniging kunt u terecht op onze website: www.vcv.nu  of 

VCV facebook pagina. 

 

Op de website worden regelmatig foto’s en verslagen geplaatst van toernooien  of van  diverse activitei-

ten .  Als vereniging hebben wij hiervoor toestemming nodig. Toestemming geven voor gebruik van fo-

to’s kunt u aangeven  op het aanmeldformulier. 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment 

alsnog toestemming geven. 
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