Sport Vereniging Marknesse,
afdeling volleybal
Visie
SV Marknesse, afdeling volleybal, is een vereniging met ambities waar gewerkt wordt met een
algemeen beleidsplan evenals een jeugdbeleidsplan. In deze beleidsplannen gaan wij uit van de
volgende visie:
SVM, afdeling volleybal, biedt mensen uit Marknesse en omstreken de mogelijkheid om op een
plezierige wijze de volleybalsport te bedrijven en is zowel gericht op prestatiesport als op
breedtesport. Daarbij is er ruimte voor sportieve ambitie waarbij iedereen het beste uit zichzelf
en/of zijn team probeert te halen.

Kernwaarden
ü

Respect en veiligheid: Binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers, zowel in als
buiten het veld, iedereen met respect te behandelen. Hieronder valt ook het waarborgen van
een veilig sportklimaat, waarbij een ieder zich thuis en veilig voelt.

ü

Toegankelijk en open: Wij willen een vereniging zijn die toegankelijk is voor een brede groep
mensen uit Marknesse en omgeving. Door middel van een open houding, elkaar positief
aanspreken en actief omgaan met feedback, behouden we een prettige sfeer.

ü

Sportieve ambities: We hebben sportieve ambities waarbij we met een aantal teams op een zo
hoog mogelijk niveau proberen te acteren bij zowel de jeugd als senioren. Bij andere teams
wordt prestatie zeker gestimuleerd, maar is de breedtesport minstens zo belangrijk. Ook is er
een mogelijkheid om op recreatief niveau te spelen.

ü

Samenwerken: We streven naar een grote mate van betrokkenheid van de leden en mensen
die op een of andere manier verbonden zijn met de vereniging. Ook vinden wij het belangrijk
dat er een grote mate is van verbondenheid tussen leden onderling. Door samen te werken en
activiteiten te organiseren geven we leden en mensen die op een of andere manier verbonden
zijn met de vereniging, het gevoel dat we samen onze vereniging dragen.

vervolg: basisprincipes

Basisprincipes
ü

Sponsoring: De vereniging wil bedrijven en organisaties die ons willen sponsoren aan zich
verbinden door een positieve uitstraling en professionele samenwerking. Sponsoren, uit
Marknesse + omgeving en de leefomgeving van de leden, leveren een belangrijke bijdrage aan
de vereniging voor onze (sportieve) ambities.

ü

Vrijwilligers: Vrijwilligers nemen een zeer belangrijke plaats in binnen de vereniging. Zowel
leden als niet-leden worden daarom actief betrokken bij allerlei activiteiten om de vereniging
te ondersteunen. Samen met leden en vrijwilligers blijft de vereniging een actieve vereniging.

ü

Indelingsbeleid: wij streven naar een duidelijk en helder indelingsbeleid, zodat ieder lid kan
volleyballen op het niveau dat het beste bij hem/haar past, waarbij een combinatie van
spelvreugde en individuele ontwikkeling in balans blijft.

