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Volleybalvereniging Dosko/Acta

Informatie brochure volleybalvereniging Dosko/Acta.

Volleybal vereniging Dosko/Acta is de volleybal vereniging voor Franeker en omstreken en is
opgericht in 2006. Dosko/Acta is ontstaan uit een fusie van de volleybalverenigingen Dosko,
opgericht in 1955 en Acta, opgericht in 1981. Dosko betekent Door Onderlinge Samenwerking
Komt Overwinning en Acta is latijn voor handeling.
DOSKO/Acta is een vereniging met ca. 175 leden verdeeld over 85 senioren en 90 jeugdleden.
De vereniging heeft ten doel om het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen.
Dosko/Acta is aangesloten bij de Nevobo. (Nederlandse Volleybal Bond)
In deze brochure willen we leden en aspirant leden wegwijs maken in onze vereniging en het
volleybal.
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Introductie

Volleybal is een balsport waarbij het speelveld is verdeeld in twee gelijke helften gescheiden
door een net. De beide teams, die elk uit zes spelers bestaan, bevinden zich ieder op hun eigen
helft en proberen door het slaan of tikken tegen de bal deze op het tegenoverliggende deel
van het speelveld binnen de lijnen de grond te doen raken. Het volleybal zoals wij dat nu
spelen is ontstaan in 1895 in Amerika. Volleybal is een teamsport, de bal moet na maximaal
drie maal te zijn gespeeld naar de helft van de tegenstander worden geslagen.

Het DNA van volleybal.
Volleybal helpt bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden; je leert samenwerken, respect
hebben voor elkaar en de spelleiding en omgaan met winst en verlies. Daarnaast kent
jeugdvolleybal een positieve cultuur; er zijn weinig excessen en het is daarmee een ‘veilige’
sport. (geen contact sport). Volleybal is een sport voor jong en oud. De jongste leden zijn 7
jaar oud en het oudste spelende lid is ouder dan 75 jaar.

Potentiele leden kunnen drie gratis proeflessen volgen.
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Volleybal beoefenen.
Training
Wekelijks op de maandagmiddag/avond zijn er trainingen voor senioren, recreanten en jeugd.
De meeste jeugd teams trainen daarnaast ook op de woensdagavond. Check voor het actuele
trainingsrooster onze website. Er wordt getraind onder begeleiding van een trainer. De
trainingen worden gehouden van augustus/september tot en met mei in de sporthal “de
Trije”, afhankelijk van het vakantierooster.
Competitie
De senioren spelen hun competitie wedstrijden meestal op de donderdagavond. De jeugd
teams spelen hun competitie wedstrijden ook meestal op zaterdag. Dit kan in de ochtend, de
middag of in de avond zijn. De jongste jeugd teams (mini’s) die CMV (cool moves volley) spelen
hebben ca. eenmaal in de maand een toernooi in de regio. Ze spelen dan meerdere
wedstrijden tegen verschillende tegenstanders in toernooi vorm.
Jongens en meisjes spelen in een aparte competitie echter afhankelijk van de klasse / niveau
bestaan er ook mix teams waarin zowel jongens als meisjes spelen.
De teams worden begeleid door een coach. Wedstrijden worden geleid door een club
scheidsrechter en een teller. Voor aanvang van de wedstrijd bouwt het thuisspelende team
het veld op. Na afloop van de laatste wedstrijd ruimt het thuisspelende team het veld weer
op.
De competitie loopt ongeveer van september tot en met april.
Spelerspas
Om deel te kunnen nemen aan de competitie moet de speler beschikken over een spelerspas.
De spelerspas wordt door de vereniging aangevraagd bij de Nevobo. Voor de spelerspas moet
je een foto sturen naar de ledenadministratie. Dit mag ook digitaal. De foto moet goed
gelijkend en duidelijk zijn en mag ook zelfgemaakt zijn.
Team indeling
De teams worden op leeftijd en niveau van de spelers ingedeeld door de technische
commissie. In de technische commissie zitten o.a. bestuursleden en trainers.
Kleding en benodigdheden
Volleybal is een relatief goedkope sport. Om de sport te kunnen beoefenen ben je een paar
zaal sport schoenen nodig (geen zwarte zolen), kniebeschermers en een sportbroek of tight.
De team shirts worden bijna voor alle teams ter beschikking gesteld door een sponsor. De
overige benodigdheden zoals ballen zijn van de vereniging.
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Spelregels:
De senioren en jeugd teams op A-B-C niveau spelen met 6 spelers in het veld volgens de
normale volleybal spelregels. De jeugd teams tot 12 jaar spelen Cool Moves Volley. (CMV) Cool
Moves Volley wordt gepeeld op 6 verschillende niveaus. (niveau 1-6) Volleybal kan op deze
manier stapsgewijs worden 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. De afmetingen van het speelveld zijn aangepast en er wordt gepeeld in
teams van 4 spelers. Deze spelers kunnen een mix zijn van jongens en meisjes. Zie voor verdere
uitleg onze website of op Nevobo.nl.
Klasse
Senioren
A-jeugd
A-jeugd 1e, en 2e klasse
B-jeugd 1e, klasse
B-jeugd 2e klasse
C-jeugd 1e klasse **
C-jeugd 2e klasse ***
CMV 1-2
CMV 3-6

Teams Nethoogte
Jongens
D/H 2,43 m
Mix 2,35 m
J/M 2,43 m
J/M 2,30 m
J/M 2,24 m
J/M 2,15 m
J/M 2,05 m
Mix 2,00 m
Mix 2,00 m

Nethoogte
Meisjes
2,24 m
2,24 m
2,24 m
2,15 m
2,15 m
2,05 m

Veldgrootte
18x9 meter
18x9 meter
18x9 meter
18x9 meter
18x9 meter
18x9 meter
14x9 meter
12x6 meter
9x6 meter

• ** C-jeugd 1e klasse: na 3 opslagbeurten wordt er niet meer doorgedraaid. Service mag
plaats vinden achter de 7 meterlijn. Sprongserve is toegestaan.
• *** C-jeugd 2e klasse: Na 3 opslagbeurten wordt er doorgedraaid. Sprongserve is
toegestaan.
Aantal sets
• 1e klasse maximaal 5 sets, 4 sets tot 25 punten met een verschil van 2
punten en de 5e set tot 15 punten met een verschil van 2 punten.
• 2e klasse altijd 3 sets tot 25 punten met een verschil van 2 punten.
De leeftijdsgrenzen voor zijn:
Klasse
Leeftijd
Jeugd A
16, 17 en 18 jaar
Jeugd B
14, 15 en 16 jaar
Jeugd C
12, 13 en 14 jaar
Jeugd CMV 6
11 en 12 jaar
Jeugd CMV 5
10 en 11 jaar
Jeugd CMV 4
9 en 10 jaar
Jeugd CMV 3
8 en 9 jaar
Jeugd CMV 2
7 en 8 jaar
Jeugd CMV 1
6 en 7 jaar
Voor de leeftijd geldt de peildatum 1 oktober.
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De vereniging, dat zijn we samen!
Volleybal vereniging Dosko/Acta is een vereniging zoals andere: voor en door de leden.
Dit betekent dat we samen de vereniging zijn. Van alle leden en ouders vragen we een bijdrage te
leveren als vrijwilliger, zaalwacht, coach, trainer, chauffeur, teller, commissie of bestuurslid.
Vele handen maken immers licht werk.

Omgangsregels
Hoe gaan we met elkaar en spullen van een ander om?
- Fair play
- Toon respect en waardering voor iedereen
- Schelden, grof taalgebruik, pesten of kwetsen wordt niet geaccepteerd
- Discriminatie naar afkomst, huidskleur, enz …worden niet getolereerd
- Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op
- Waardevolle spullen goed opbergen, bij diefstal is de vereniging niet aansprakelijk

Ouders van jeugdleden
Wat wordt er van ouders verwacht:
- Het goede voorbeeld geven.
- Een goede supporter zijn.
- Per toerbeurt:
o Rijden bij uit wedstrijden
o Assisteren als teller bij thuiswedstrijden
o De shirts wassen
- Eventueel helpen als teambegeleider/coach
- Eventueel fluiten van wedstrijden
- Opbouwen en afbreken van de velden (bij CMV competitie wedstrijden)

Overige:
-

Beach volleybal is een tak die sterk in opkomst is. Ook onze vereniging gaat met de tijd mee
en probeert hier ook invulling aan te geven.
Onder de noemer SMV (School moves volleybal) wordt er een scholenkampioenschap voor de
basisscholen georganiseerd.
Jaarlijks wordt er voor de jeugd een ouder/kind training en een vriend/vriendin training
georganiseerd.
Bij alle activiteiten van de volleybal kunnen foto’s, beeldmateriaal e.d. worden gemaakt die
gebruikt worden voor o.a. de website, social media of andere publicatie.
De vereniging is niet aansprakelijk voor opgelopen letsel tijdens of in verband met oefeningen,
trainingen of wedstrijden. Deelname aan alle – aan de vereniging verwante – zijn derhalve
voor eigen risico. Ook bestaat geen aansprakelijkheid van de vereniging voor ontvreemding,
vermissing, beschadiging of verloren gaan van eigendommen van leden of derden.
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Aanmelden als lid of informatie nodig?
Bezoek onze website www.doskoacta.nl voor de contactgegevens of zie hieronder.
Contributie
Contributie per kwartaal per 1 januari 2017 :
Senioren
Heren 1
€ 65,00 per kwartaal
Overige senioren competitie
€ 52,50 per kwartaal
Senioren recreatie
€ 40,00 per kwartaal
Jeugd (t/m 17 jaar)
Competitiespelers ABC
€ 45,00 per kwartaal
Competitiespelers CV (CMV)
€ 35,00 per kwartaal
Instaptarief beginners (enkel trainen) € 25,00 per kwartaal
-

Alle nieuwe leden krijgen van de ledenadministratie een inschrijvingsformulier, via dit
formulier wordt de vereniging gemachtigd de contributie automatisch te incasseren.
Aan het begin van ieder kwartaal volgt de incassering van de contributie over het komende
kwartaal.
De contributie moet over alle kwartalen van het jaar worden betaald.
Opzegging van het lidmaatschap moet voor 31 mei, resp. 30 november doorgegeven worden,
je lidmaatschap eindigt dan op 30 juni respectievelijk 31 december.

Contactgegevens
Website

: www.doskoacta.nl

Facebook

: Dosko/Acta

Secretaris

: dhr. Pé Westerhof

Email

: doskoacta@gmail.com

Bankrekening nummer : NL72RABO03204.65.225 t.n.v. Dosko/Acta, Franeker.
Accommodatie

: Sportcomplex “de Trije”
Jan Rodenhuisplein 3, 8801 ET Franeker, Tel: 0517-393640

Inschrijfnummer KVK

: 40001256

Uitgave

: 02-2017
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