
Vacatures Stichting Volleybal Utrecht 
Stichting Volleybal Utrecht is in 2007 opgericht met als doelstelling volgens de statuten: het promoten van 

de volleybalsport in het algemeen en het organiseren van volleybalactiviteiten in het bijzonder, en voorts al 

hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 

woords. 

Stichting Volleybal Utrecht is in eerste instantie opgericht om de toVerpOT Volleybal OpeningsToernooien 

te organiseren door, namens en voor de Utrechtse volleybalverenigingen. Tijdens oprichting waren dit een 

Zaaltoernooi en Beachtoernooi. Het Beachtoernooi is door teruglopende inschrijvingen komen te vervallen 

en er is een Jeugdtoernooi (zaal) toegevoegd. In 2010 hebben we 4 tijdelijke beachvolleybalvelden aan 

laten leggen bij Sporthal Nieuw Welgelegen en in 2012 zijn we begonnen met Beachvolleybal Utrecht en 

beheren we de beachaccommodatie in Zuilen. 

Stichting Volleybal Utrecht bestaat uit: 

 De toVerpOT Volleybal OpeningsToernooien 

o Zaalvolleybaltoernooi voor Nevobo-competitie spelende seniorenteams. 

o Jeugdvolleybaltoernooi voor Nevobo-competitie spelende jeugdteams (zaal). 

 Beachvolleybal Utrecht 

o Vrije inloop op maandagavond 

o Competitie op vrijdagavond 

o Facilitering/organisatie van toernooien en clinics 

Doordat de Stichting de organisatie uitvoert voor alle (Utrechtse) volleyballers / verenigingen is het 

wenselijk dat alle verenigingen in de één of andere functie vertegenwoordigd zijn binnen de Stichting. De 

volgende vacatures zijn hiervoor beschikbaar: 

Vacature: Secretaris voor het bestuur van Stichting Volleybal Utrecht 

Vacature: Verantwoordelijke voor Sponsoring voor het toVerpOT Zaaltoernooi 

Vacature: Verantwoordelijke voor Demowedstrijden voor het toVerpOT Zaaltoernooi 

Vacature: Verantwoordelijke voor het eindfeest voor het toVerpOT Zaaltoernooi 

Vacature: Verantwoordelijke voor verenigingencontact voor het toVerpOT Jeugdtoernooi 

Vacature: Algemene vertegenwoordiging van VV Utrecht, Limes en UVV/Sphynx.  

Vacature: Algemeen vrijwilligers Beachvolleybal Utrecht 

 

  



Bestuur Stichting Volleybal Utrecht 
Het bestuur van Stichting Volleybal Utrecht bestaat momenteel uit een voorzitter (Bart Ruiter, Limes) en 

Penningmeester (Wijnand Vellekoop, Majella). Taak van het bestuur is de (financiële) eindcontrole over 

alle activiteiten, het contact met de netwerkbijeenkomst volleybal (het voorzittersoverleg) en het initiëren 

van nieuwe volleybalactiviteiten. Een regulier bestuur bestaat bij voorkeur uit minimaal 3 personen 

afkomstig uit verschillende verenigingen. 

Vacature: Secretaris voor het bestuur van Stichting Volleybal Utrecht 
Zoals aangegeven heeft het bestuur van Stichting Volleybal Utrecht een controlerende en initiërende 

functie en niet een direct organiserende functie. De functie is er daarmee één op hoofdlijnen. 

Belasting:  

- 2 bestuursvergaderingen op jaarbasis.  

- Daarnaast zoveel mogelijk contact via de e-mail.  

- Mogelijk aanwezigheid bij de netwerkbijeenkomst volleybal namens Stichting Volleybal Utrecht 

(afhankelijk van de eigen beschikbaarheid op de avond van de Netwerkbijeenkomst).   

Commissie toVerpOT Zaalvolleybaltoernooi voor senioren 
De commissie voor het zaaltoernooi bestaat momenteel uit Bart Ruiter (Limes), Wijnand Vellekoop 

(Majella), Karin Pouw (Protos) en Luc Ackerveken (Limes). De commissie is verantwoordelijk voor de opzet 

en organisatie van het toernooi en de organisatie van de toernooidag zelf. De opbouw van het toernooi 

vindt de vrijdagavond voorafgaand aan de toernooidag. Er is een uitgebreid draaiboek beschikbaar.  

Het is voor commissieleden niet onmogelijk om zelf deel te nemen aan het toernooi, maar hoe groter de 

commissie, hoe groter deze mogelijkheid is. De onderstaande vacatures zijn daarmee drieledig, maar 

gedeeltelijke invulling is in overleg mogelijk:  

1. Meedenken over het thema, de opzet en daarmee de toekomst van het toernooi 

2. Verantwoordelijkheid voor de beschreven functietaak in aanloop naar het toernooi  

3. Taakgericht en algemeen meewerken op de toernooidag zelf 

Vacature: Verantwoordelijke voor Sponsoring voor het toVerpOT Zaaltoernooi 
In elke poule wint één team de (actieve) teamprijs die ter beschikking wordt gesteld door een 

bedrijf/organisatie uit Utrecht en omstreken. Daarnaast zijn er losse prijzen beschikbaar voor de 

verloting/tombola. De lootjes hiervoor worden op de dag zelf verkocht voor € 1,- per stuk. In het 

uitgebreide draaiboek is een sponsoring-hoofdstuk opgenomen met de contactgegevens. 

Belasting:  

- 2 Commissievergaderingen in aanloop naar het toernooi. 

- Daarnaast zoveel mogelijk contact via de e-mail.  

- Via de e-mail aanschrijven van bestaande sponsoren en eventueel zoeken naar nieuwe sponsoren. 

In enkele gevallen kan het wenselijk zijn langs te gaan om de waardebon of dergelijke op te halen.  

- Vrijdagavond voorafgaand aan het toernooi ivm opbouwen voor het toernooi 

- Op de toernooidag zelf de verantwoordelijkheid over de uitreiking van de prijzen en verder zoveel 

mogelijk ondersteunende taken. 

- 1 Evaluatievergadering na afloop van het toernooi 

  



Vacature: Verantwoordelijke voor Demowedstrijden voor het toVerpOT Zaaltoernooi 
Na afloop /als afsluiting van het toernooi vinden een tweetal “Demowedstrijden” plaats. Op dit moment 

krijgen het hoogstspelende dames- en herenteam van de Utrechtse verenigingen de mogelijkheid een 

oefenwedstrijd te spelen. De teams zorgen zelf voor de tegenstanders, de organisatie zorgt voor 

scheidsrechters en tellers. Het afgelopen jaar speelde VV Utrecht Dames 1 officiële bekerwedstrijden, De 

Nevobo droeg zorg voor de scheidsrechters, VV Utrecht voor de tellers en lijnrechters. Protos heren 1 heeft 

niet gespeeld. 

Belasting: 

- 2 Commissievergaderingen in aanloop naar het toernooi. 

- Daarnaast zoveel mogelijk contact via de e-mail.  

- Via de e-mail contact opnemen met de hoogstspelende teams via de teammanager of vereniging. 

- Wanneer nodig via de Nevobo contactgegevens van scheidsrechters opvragen en deze benaderen 

voor het fluiten van de oefenwedstrijden. 

- Vrijdagavond voorafgaand aan het toernooi ivm opbouwen voor het toernooi 

- Op de toernooidag zelf de verantwoordelijkheid over het goed laten verlopen van de 

demowedstrijden en verder zoveel mogelijk ondersteunende taken. 

- 1 Evaluatievergadering na afloop van het toernooi 

Vacature: Verantwoordelijke voor het eindfeest voor het toVerpOT Zaaltoernooi 
Na afloop /als afsluiting van het toernooi vindt een groots feest plaats in De Heksenketel. Dit feest begint 

meest om een uur of 22:00, maar door de Demowedstrijden en de mogelijkheid om te blijven eten in de 

Heksenketel lopen het toernooi en feest redelijk in elkaar over. Veel toernooigangers gaan echter 

tussentijds naar huis om de sporttas af te gooien of gaan met het team in de stad eten. De afgelopen jaren 

heeft dezelfde DJ gedraaid en dit is goed bevallen. Voor het feest wordt licht en geluid gehuurd en dit moet 

de avond opgebouwd worden. Het feest wordt zoveel mogelijk in het thema van dat jaar gepland. 

Belasting: 

- 2 Commissievergaderingen in aanloop naar het toernooi. 

- Daarnaast zoveel mogelijk contact via de e-mail.  

- Via de e-mail regelen van het licht en geluid. Dit wordt gebracht en opgehaald. 

- Contact opnemen met de Heksenketel over het opbouwen van het feest. 

- Contact opnemen met de DJ en/of het zoeken naar een nieuwe “act”. 

- Vrijdagavond voorafgaand aan het toernooi ivm opbouwen voor het toernooi 

- Op de toernooidag zelf de verantwoordelijkheid over de opbouw van het feest (vanaf 18:00) en 

verder zoveel mogelijk ondersteunende taken. 

- 1 Evaluatievergadering na afloop van het toernooi 

  



Commissie toVerpOT Jeugdvolleybaltoernooi (Jeugd) 
De commissie voor het Jeugdtoernooi bestaat momenteel uit Bart Ruiter (Limes), Wijnand Vellekoop 

(Majella) en Luc Ackerveken (Limes). De commissie is verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van 

het toernooi en de organisatie van de toernooidag zelf. Dit toernooi vindt de zondag na het zaaltoernooi 

plaats. De opbouw van het toernooi vindt op zondagmorgen plaats en zijn slechts 4 velden.  

Het is voor commissieleden niet onmogelijk om zelf deel te nemen aan het toernooi, maar hoe groter de 

commissie, hoe groter deze mogelijkheid is. Door de opzet van het toernooi is de belasting beperkt. De 

onderstaande vacatures zijn daarmee tweeledig, maar gedeeltelijke invulling is in overleg mogelijk:  

1. Meedenken over het thema, de opzet en daarmee de toekomst van het toernooi 

2. Algemeen meewerken op de toernooidag zelf 

Vacature: Verantwoordelijke voor verenigingencontact voor het toVerpOT Jeugdtoernooi 
Stad Utrecht heeft slechts 3 verenigingen met jeugdteams, waardoor veel deelnemers van buiten Utrecht 

komen. In tegenstelling tot bij het seniorentoernooi komen de aanmeldingen vaak via de vereniging en/of 

trainers. Hierdoor is goed en vroegtijdig contact met de (jeugd)verenigingen van groot belang.   

Belasting:  

- 2 Commissievergaderingen in aanloop naar het toernooi. 

- Daarnaast zoveel mogelijk contact via de e-mail.  

- Via de e-mail aanschrijven van de (jeugd)verenigingen uit Utrecht en omgeving 

- Op de vroege zondagochtend van de toernooidag opbouwen. 

- Op de toernooidag zelf eventueel meedraaien bij het wedstrijdsecretariaat. 

- 1 Evaluatievergadering na afloop van het toernooi 

Vacature: Vertegenwoordiging van VV Utrecht, Limes en UVV/Sphynx.  
Zoals aangegeven heeft de Stad Utrecht slechts 3 verenigingen met Jeugdteams, dus is het wenselijk dat de 

jeugdcommissie van de verenigingen vertegenwoordigd is in de toVerpOT jeugdtoernooicommissie. Ook bij 

Limes is dit niet het geval. 

Belasting:  

- 2 Commissievergaderingen in aanloop naar het toernooi. 

- Daarnaast zoveel mogelijk contact via de e-mail.  

- 1 Evaluatievergadering na afloop van het toernooi 

  



Commissie Beachvolleybal Utrecht 
Beachvolleybal Utrecht bestaat momenteel uit Bart Ruiter (Limes) en Wijnand Vellekoop (Majella). Hilde 

Verduin (SVL) en Ryan Ip (Amersfoort) hebben aangegeven mee te willen denken/werken. Beachvolleybal 

Utrecht beheert de beachvolleybalvelden in Zuilen en is gesprekspartner van de gemeente bij 

ontwikkelingen omtrent beachvolleybal 

Door de opzet van Beachvolleybal Utrecht is de onderstaande vacature tweeledig, maar gedeeltelijke 

invulling is in overleg mogelijk:  

1. Meedenken over de ontwikkeling en daarmee de toekomst van Beachvolleybal Utrecht 

2. Algemeen meewerken op de bestaande en toekomstige activiteiten zelf 

Vacature: Algemeen vrijwilligers Beachvolleybal Utrecht 
De beachvelden worden namens de gemeente beheert en alle (Utrechtse) beachvolleyballers kunnen hier 

gebruik van maken. Naast het beheer van de velden organiseert/faciliteert Beachvolleybal Utrecht het 

onderstaande waarvoor vrijwilligers nodig zijn: 

o Vrije inloop op maandagavond 

o Competitie op vrijdagavond in samenwerking met Irene Beach uit Bilthoven. 

o Facilitering/organisatie van toernooien en/of clinics op doordeweekse en/of weekenddagen 

Belasting:  

- Zoveel mogelijk contact via de e-mail.  

- Speelklaar maken van de accommodatie voorafgaand aan het seizoen.  

- Ondersteuning van de vrije inloop op maandagavond (in combinatie met zelf spelen) 

- Ondersteuning van de vrijdagavond competitie (in combinatie met zelf spelen)  

- Ondersteuning van voorkomende toernooien en/of clinics op doordeweekse en/of weekenddagen. 

 


