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“Prestatie en plezier gaan prima samen” 

Reageren op dit document? Mail naar voorzitter@kalinko.nl
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Kalinko is de gezelligste volleybalvereniging van Den Haag en omstreken

waar plezier, prestatie, veiligheid en sportiviteit de boventoon voeren

vanuit een gezamenlijke betrokkenheid voor de sport en de vereniging.

Kalinko 2020

“Prestatie en plezier gaan prima samen” 
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Kalinko 2020

Kalinko is de gezelligste volleybalvereniging van Den Haag en omstreken,

waar plezier, prestatie, veiligheid en sportiviteit de boventoon voeren

vanuit een gezamenlijke betrokkenheid voor de sport en de vereniging.

In 2020 staat Kalinko bekend als:

✓ De gezelligste volleybalvereniging van Den Haag en omstreken.

✓ In prestatiesport én breedtesport. 

✓ Behorend tot de top-10 van grootste volleybalverenigingen.

✓ Met 365 dagen per jaar volleybal aanbod (obv zaal en beach). 

✓ Een landelijk bekende professionele jeugdopleiding. 

✓ Waar plezier, prestatie, veiligheid en sportiviteit zichtbaar 

aanwezig is.

✓ Vanuit een financieel gezonde basis.

“Prestatie en plezier gaan prima samen” 
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Leerervaring 2017/2018
1.  De gezelligste volleybalvereniging van Den Haag en omstreken.

->  Kalinko-startweekend, oliebollentoernooi, begin- en eindfeest, Jeugdkamp, 

vrijwilligers BBQ...naast volleybal een grote diversiteit aan actviteiten.

2.   Prestatiesport én breedtesport. 

-> Kalinko Dames 1 naar 2de Divisie uniek resultaat.  

-> Zorgen dat ook herenlijn een dergelijke ontwikkeling gaat doormaken

-> TC senioren is te klein om alle teams voldoende aandacht te geven

3.   Behorend tot de top-10 van Nederland.

-> Kalinko is in omvang de 9e vereniging van Nederland.

-> Aantal recreanten(teams) neemt af.

4.   365 dagen per jaar volleybal aanbod. 

-> Breed volleybalaanbod in alle seizoenen

-> Beachvolleybal in samenwerking aanbieden is nog niet stabiel

-> Zondagochtendtrainingen in regio afgelopen jaar instabiel

-> Denktank over nieuwe vormen van volleybal niet gelukt
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Leerervaringen 2017/2018

5.   Landelijk bekende professionele jeugdopleiding. 

-> Techniektrainingen voor A, B, C en D jeugd succesvol en concept 

landelijk bekend geworden. Concept kan nog verbeteren.

-> Op alle niveaus Open Club spelen bijna gelukt 

-> Volleybalspeeltuin en een krachtig CMV-cluster heeft breed team om 

continuiteit te borgen 

6.   Plezier, prestatie, veiligheid en sportiviteit zichtbaar aanwezig is.

-> Betrokkenheid ouders: arbitrage bij D1 door ouders uitbreiden 

-> Betrokkenheid ouders en leden bij Kalinko nog niet breed 

genoeg...gelijktijdig hebben we meer dan 100 vrijwilligers!

-> Opleiden nieuwe trainers en scheidsrechters blijft achter

7.    Financieel gezond 

-> Inkomsten en uitgaven zijn met elkaar in evenwicht in 2017/2018 
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Focus 2018/2019 
1.  De gezelligste volleybalvereniging van Den Haag en omstreken.

->  Kalinko-startweekend, oliebollentoernooi, begin- en eindfeest, Jeugdkamp, vrijwilligers 

BBQ, ... 

2.   Prestatiesport én breedtesport. 

-> TC senioren verstevigen (aantal leden én administratief), aandacht voor alle teams vanuit 

TC en tweejaarlijks overleg TC/trainers - aanvoerders 

-> Verdere opbouw van herenlijn in kwaliteit, behouden van jongens en heren

-> Dameslijn continueren, binnen dameslijn teams op alle regionale divisies/klassen 

-> Recreanten werven en zichtbaar binnen de vereniging 

-> Verbeteren van natuurlijke doorstroom jeugd naar senioren; gevolgen voor zowel jeugd als 

senioren goed in de gaten houden   

3.   Behorend tot de top-10 van Nederland.

-> Komend seizoen richting 550 leden

4.   365 dagen per jaar volleybal aanbod. 

-> Beachvolleybal in samenwerking aanbieden, op basis van evaluatie zomer 2018 verdere 

stappen zetten 

-> Zondagochtendtrainingen verstevigen en in regio in samenwerking aanbieden

-> Denktank over nieuwe vormen van volleybal
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Focus 2018/2019 
5.   Landelijk bekende professionele jeugdopleiding. 

-> Techniektrainingen voor A, B, C en D jeugd continueren, ook gebruiken om 

trainers op te leiden en bij te scholen

-> Op alle niveaus Open Club spelen

-> Volleybalspeeltuin en een krachtig CMV-cluster aandacht blijven geven om de 

instroom van jeugd te borgen. 

6.   Plezier, prestatie, veiligheid en sportiviteit zichtbaar aanwezig is.

-> Betrokkenheid ouders en leden bij Kalinko verstevigen door gerichte 

aandacht én wijzen op gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Kalinko

-> Aanbieden trainersopleiding

-> A-jeugd verplicht scheidsrechterstraining

-> Iedereen boven 18 jaar verplicht voor 1-1-2019 kennistoets gehaald 

-> Werken conform privacyreglement (op basis van GDPR/AVG)

-> Training veilig sporten aanbieden (trainers, spelers, ouders) 

7.    Financieel gezond 

-> Aandacht om inkomsten en uitgaven meer op elkaar af te stemmen 

-> Nieuwe initiatieven sponsorcommissie (Club van 100?) 
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