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       INFORMATIE OVER  
       VOLLEYBALVERENIGING 
       ACTIEF ’81 WESTERVOORT 
 
       Secretariaat 
       Plataan 25 
       6922 XC Duiven 
        
    E-mail secretariaat  secretariaat@actief81.nl 
    Adres website  www.actief81.nl 
         
Wie of wat is Actief '81 ? 
Actief '81 is een volleybalvereniging uit Westervoort die zich richt op met name de 
volwassen recreatieve volleyballer. Kenmerkend voor onze vereniging is dan ook de vrije 
keuze die leden hebben om binnen een bepaald team te spelen. Teams kunnen, als de 
spelers dat willen, bij elkaar blijven zolang ze willen, en (nieuwe) spelers zullen altijd in 
overleg in een bepaalde groep worden geplaatst. Binnen de vereniging hebben we diverse 
opties voor alle soorten spelers en speelsters. Iedereen kan aansluiten bij de gemengde 
groepen en daarnaast we hebben een groep voor enkel dames en een groep voor heren. 
Daarnaast is er momenteel één herenteam dat in de Nevobo competitie uitkomt. Zodra er 
voldoende dames beschikbaar zijn zal ook dat team aangemeld kunnen worden voor de 
Nevobo competitie. 
 
Het bestuur 
Het bestuur is o.a. verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van zaalruimte, ballen, 
trainer etc. Tevens zorgt het bestuur voor de communicatie naar de volleybalbond (Nevobo) 
en de naleving van de door de bond gestelde regels, zoals het zorgen voor scheidsrechters 
en tellers en inschrijving van speelgerechtigde spelers voor de (senioren- en recreanten) 
competities. Leden van de vereniging worden automatisch aangemeld als lid van de Nevobo. 
Het bestuur bestaat op dit moment uit vier personen. Tevens wordt het bestuur 
ondersteund door een aantal leden, spelers en vrijwilligers die specifieke taken hebben, 
zoals de scheidsrechtercoördinator, de materiaalbeheerder en de wedstrijdleiding. De 
personalia van de bestuursleden en de taken die zij hebben staan o.a. vermeld op de 
website. In de Algemene Ledenvergadering in april/mei legt het bestuur verantwoording af 
aan de leden. 
 
Nieuwe leden 
Nieuwe leden moeten bij het bestuur worden aangemeld en mogen de eerste 4 trainingen 
kosteloos meedoen. Plaatsing van nieuwe leden is in principe de verantwoordelijkheid van 
het bestuur, waarbij de belangen van bestaande teams en spelers op de eerste plaats staan. 
Aanmelding van nieuwe spelers moet via de trainer aan de secretaris gebeuren. De 
secretaris kan ook zorgen voor overschrijving van een andere vereniging naar Actief ’81 en 
eventueel voor inschrijving voor de competitie.  
Ieder lid die belangstelling heeft om bij Actief’81 te komen volleyballen kan dus 4 x mee-
trainen ter oriëntatie. Die oriëntatie is er voor het team, de trainer en de nieuwkomer zelf.  
In principe is iedereen welkom bij Actief’81. Soms komt het voor dat het toch niet helemaal 
klikt. Als dit het geval is maakt het team dit duidelijk aan de trainer. De trainer beoordeelt de 
situatie en samen met de aanvoerd(st)er wordt dit besproken met de nieuwkomer.  
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Als tijdens de tweede training al blijkt dat het niet lekker loopt met de nieuwkomer dan is 
het aan te bevelen dit direct te bespreken en niet te wachten tot de vier weken voorbij zijn. 
 
Trainers en coaches 
Eén van de taken van het bestuur is het aanstellen van trainers en coaches. Momenteel staat 
voor iedere groep een trainer klaar, tenzij die niet noodzakelijk wordt geacht. Het bestuur 
weet uit ervaring dat de grootste kans op succes bij het vinden van deze mensen ligt in de 
persoonlijke benadering door het betreffende team.  
 
Rechten van teams en spelers:  
Actief '81 zorgt ervoor dat alle teams de beschikking hebben over een zaal die voldoet aan 
de eisen om te kunnen volleyballen. Heren 1 (Competitie) traint 2 uur per week. De heren 
maken gebruik van Kulturhus De Nieuwhof om op dinsdag van 20.00 uur tot 23.00 uur te 
trainen en hun (thuis)competitiewedstrijden af te werken. De trainer/ster van een 
competitieteam ontvangt van Actief '81 een vastgesteld bedrag per training per uur. De 
trainer/ster van een recreanten team ontvangt een vergoeding per avond. Tevens krijgen 
trainers/sters die buiten Westervoort wonen een kilometervergoeding. Verder zorgt de 
vereniging voor inschrijving van teams en spelers in de Nevobo-(recreanten) competitie en 
voor de overige faciliteiten, zoals scheidsrechters en tellers. 
 
Plichten van teams en spelers 
Uiteraard hebben de leden van Actief '81 ook plichten. Behalve het op tijd betalen van 
contributie zijn er nog een aantal andere plichten. Deze gelden overigens alleen voor 
deelnemers van de competities: 
 
Ieder team dat deelneemt aan de Nevobo-competitie moet twee scheidsrechters leveren die 
door de Nevobo worden opgeleid en die een aantal wedstrijden van de andere 
competitieteams moeten fluiten. Scheidsrechters dienen een code te hebben (of zo spoedig 
mogelijk te krijgen) die voldoende is voor het fluiten van zijn of haar eigen team. 
Omdat bij iedere wedstrijd een formulier moet worden ingevuld, is ieder lid (behalve de 
scheidsrechter) verplicht om een aantal keren per seizoen bij een ander team te tellen en 
het formulier in te vullen. 
 
Jaarlijkse activiteiten 
In januari is er voor alle leden een nieuwjaarsreceptie welke wordt gehouden op de diverse 
speelavonden dus maandag, dinsdag en woensdag in Kultuurhus De Nieuwhof. 
 
Jaarlijks wordt er tijdens Westervoort in Beweging (indien mogelijk vanwege 
omstandigheden) door de vereniging een Beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Dit vindt 
telkens plaats op het terrein van het openluchtzwembad 'De Waay' in Westervoort. Bij dit 
zwembad worden op het strandje een viertal beachvolleybalvelden gemaakt. Meestal 
worden er ook andere activiteiten georganiseerd, o.a. voor de kinderen. Dit spektakel is 
alom bekend en duurt twee dagen. Er helpen altijd veel mensen uit de vereniging als 
vrijwilliger en deze worden dan ook op de vrijdagavond voorafgaand aan het beachtoernooi 
bedankt voor hun inzet door middel van een “natte avond”. Dit is een avond voor de 
vrijwilligers met een hapje en een drankje en dit is altijd heel erg gezellig.  
 
Toon’s 
Een andere jaarlijkse activiteit is het Toons Recreanten Cuptoernooi. Aan dit evenement, 
georganiseerd ter ere van oprichter Toon Berntzen, doen de recreanten van Actief’81 
massaal mee. Voor het eerst in 2000 werden ook de recreanten van andere verenigingen 
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uitgenodigd. Het is altijd een gezellige sportieve avond die meestal wordt gehouden in de 
Pals. Aan het eind van de avond wordt er in een gezellige sfeer gewacht op de prijsuitreiking. 
 
Beachclinics 
Sinds enige jaren wordt op het permanente veld aan de Waaij in samenwerking met de 
Gemeente Westervoort op de (mooie) vrijdagavonden vanaf hal mei tot begin september 
elke vrijdagavond de gelegenheid gegeven om beachvolleybal te spelen. Jong, oud, met of 
zonder ervaring, iedereen mag aanschuiven en krijgt lichte aanwijzingen hoe het spelletje 
gespeeld kan worden. Aanmelden (ook van groepen) loopt via de website. 
 
Verzekering 
De vereniging heeft een WA-verzekering afgesloten voor het bestuur en zijn leden. Deze 
verzekering is er om het risico van het bestuur en de leden te dekken wegens schade aan 
gehuurde zalen en sportaccommodaties. Niet verzekerd zijn de schade aan inventaris en 
schade aan derden, die i.v.m. de wedstrijden in de zaal aanwezig zijn. Voor schade-
vergoeding van deze laatste categorie zal een beroep gedaan moeten worden op de 
persoonlijke WA-verzekering van de betrokken leden. 
 
Sponsoring 
Als een team een bedrijf heeft gevonden dat als sponsor wil optreden gelden daarvoor 
bepaalde regels. Sommige van deze regels zijn opgelegd door de bond, andere zijn in het 
bestuur vastgesteld. Neem voor de precieze regels even contact op met het bestuur. 
 
Clubkleding 
I.v.m. Nevobo-regels moeten competitieteams in gelijke tenues spelen in hun clubkleuren en 
voorzien van borst- en rugnummers. Voor de herkenbaarheid van onze vereniging heeft het 
bestuur besloten dat onze verenigingskleuren rood en wit zijn en de shirts moeten zijn 
voorzien van onze verenigingsnaam. De broekjes zijn rood en de shirtjes zijn wit met rode 
opdruk en een contrasterende accentuering is toegestaan. Bij aanschaf van nieuwe kleding is 
goedkeuring van het bestuur noodzakelijk.  
 
Contributieregeling 
De contributie is € 45,= per kwartaal voor competitiespelers en € 33,= voor recreatieve 
spelers. De contributie dient periodiek en vooraf per kwartaal betaald te worden. Spelers 
die in het bezit zijn van een Gelrepas kunnen gebruikmaken van een financiële regeling. 
Hiervoor dient de speler contact op te nemen met de penningmeester. 
Tevens is het mogelijk om een inschrijfverklaring aan te vragen bij de secretaris. Dit kan 
mogelijk via uw werkgever een financieel voordeel geven. 
 
Trainingstijden 

Locatie Kulturhus De Nieuwhof 
Maandag 20.15 – 21.45 uur  

20.15 – 21.45 uur 
Recreanten gemengd 
Recreanten heren 

Dinsdag 
 
Woensdag 

19.30 - 21.00 uur 
20.00 - 22.30 uur 
20.00 - 21.30 uur 

Recreanten gemengd 
Heren 1 Competitie 
Recreanten dames 

   

 
Wedstrijdtijden (op basis van wedstrijdschema) 

Locatie Kulturhus De Nieuwhof 
Dinsdag 20.45 – 23.00 uur Heren 1 Competitie 

 


