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Welkom bij Sovicos!
Wat leuk dat je voor onze vereniging hebt gekozen! We hopen dat je een
fijne tijd tegemoet gaat bij Sovicos. Naast volleyballen vinden we bij
Sovicos gezelligheid en betrokkenheid ook erg belangrijk. We gaan er
samen weer een mooi seizoen van maken, maar daar hebben we jouw
hulp ook bij nodig.
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In dit korte foldertje kom je alles te weten over hoe onze vereniging in
elkaar zit, wat we van elkaar verwachten en hoe we dus samen het meest
kunnen bereiken. Dit is ook belangrijk voor je ouders dus lees het samen
met ze door!
In dit document vind je het volgende:
1. Visie jeugd
2. betrokkenheid
3. Wie zijn wij?
4. Flow chart - contact
Mocht je aan het einde vragen hebben staat achterin een schema waarin
je kan zien wie je kan bereiken en waarvoor.
Tot snel!
Groetjes,
Natasja Kosten
Voorzitter JeugdTC
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1. Visie Jeugd
Bij Sovicos vinden we het belangrijk dat iedereen op niveau, en met
plezier, kan volleyballen. Iedereen wordt dus, voor zover mogelijk,
ingedeeld in een team dat naar ons idee het beste uit alle spelers in dat
team haalt. Na elk seizoen wordt er gekeken of dit team nog past bij het
niveau van de spelers, of dat de spelers misschien een niveau omhoog
kunnen. Zo hopen we dat onze jeugdleden uiteindelijk doorstromen naar
onze seniorenteams, zodat we daar elk jaar weer veel jong talent
bijkrijgen!
Ons ultieme doel is dat iedereen met plezier, op niveau speelt en zo het
beste uit zichzelf en uit het team kan halen.
2. Betrokkenheid
Naast dat jij, als jeugdlid, natuurlijk mee traint, en speelt, in de vereniging
vinden we het ook belangrijk dat iedereen in de vereniging een steentje
bijdraagt.
Voor jou is dit vooral plezier hebben, en lekker mee doen aan alle
activiteiten die er georganiseerd worden, voor je ouders de taak om jullie
zo goed mogelijk aan te moedigen bij de wedstrijden. Daarnaast hopen
we dat je ouders kunnen helpen bij het rijden naar eventuele
uitwedstrijden, om te tellen bij thuiswedstrijden, en dat er een ouder is
die het team leidt.
Jouw team wordt getraind en gecoacht door een speler uit een senioren
team, dat betekent dat ze zelf ook wedstrijden spelen, en soms betekent
dit dat hun wedstrijd tegelijk valt met die van jullie. Om te zorgen dat
jullie nooit zonder coach komen te zitten zijn er ouders nodig die deze
taak op zich willen nemen. We vragen deze ouders dan om een aantal
keer samen met de normale coach mee te kijken en onder begeleiding
een set of twee te coachen. Op deze manier leren ze de kneepjes van het
spel en kunnen ze jullie op de beste manier begeleiden.

3. Wie zijn wij?
Wij zijn de JeugdTC! TC staat voor Technische Commissie. Elk seizoen
bestaan wij uit minstens 4 Sovicos vrijwilligers: Bestuurslid Jeugd,
Voorzitter JeugdTC, en twee JeugdTC leden. Samen zorgen wij ervoor dat
de jeugdafdeling van onze vereniging goed draait, dat jullie met je vragen
of eventuele suggesties altijd ergens terecht kunnen en dat alles wat voor
jullie belangrijk is vanuit de vereniging met jullie gecommuniceerd wordt.
Dit seizoen bestaat de JeugdTC uit de volgende mensen:
Bestuurslid Jeugd
Anne Jose
Mouw
Dames 3

jeugdzaken@sovicos.nl

Voorzitter JeugdTC
Natasja
Kosten
Dames 4

JeugdTC
Matthijs
Schoenmaker
Heren 1

Jeugdtc1@sovicos.nl

JeugdTC
Firoz
Sahangoekhan
Heren 5

jeugdtcvoorzitter@sovicos.nl Jeugdtc2@sovicos.nl

4. Flowchart – Contact
Om er voor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van wat er in de
vereniging speelt en dat jullie als leden en je ouders ergens terecht
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kunnen voor vragen houden we de volgende volgorde aan van
communicatie.
Het bestuurslid Jeugd communiceert vanuit de jeugdTC naar het bestuur
en andersom, dit zijn grotere verenigingszaken en suggesties en vragen
over de jeugd vanuit de JeugdTC.
De voorzitter van de JeugdTC communiceert van uit de jeugd via
bestuurslid jeugdzaken, en communiceert algemene boodschappen naar
de jeugd en ouders.
De verschillende jeugdTC leden zijn elk verantwoordelijk voor bepaalde
teams, op deze manier hebben jullie een bekend gezicht om aan te
spreken over zaken binnen je team.
Mochten jullie vragen hebben, vraag het dan eerst aan je coach. Die
vraagt het eventueel aan het juiste JeugdTC lid
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