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Voor je ligt het Beleidsplan 2021 – 2025 dat tijdens de ALV van 16 juni 2021 is besproken en geaccordeerd. Het 

Beleidsplan is in nauwe afstemming met commissies, trainers, vrijwilligers en leden tot stand gekomen. Het 

betreft een vervolg van het Beleidsplan 2016 -2020. Met dit beleidsplan informeren wij iedereen graag kort en 

bondig over ontwikkelingen, missie, visie en op basis van vier strategische pijlers de belangrijkste thema’s en 

speerpunten voor de nabije toekomst. Samengevat is en blijft Sudosa-Desto een vereniging die zoveel mogelijk 

mensen laat genieten van volleybal, een belangrijke regiorol vervult op volleybalgebied en maatschappelijk zeer 

betrokken is.

In seizoen 2019-2020 en 2020-2021 heeft het Covid-19 virus voor alles en iedereen het dagelijkse leven 

veranderd. Ook bij Sudosa-Desto en de volleybalgemeenschap heeft dit virus een enorme impact gehad. We 

staan aan de vooravond om weer terug te gaan naar een ‘normale’ volleybalsituatie waarbij het belangrijk is om 

zoveel mogelijk mensen weer enthousiast voor het volleybal te krijgen en weer te werken aan het clubgevoel.

Voorwoord

Als een van de grootste volleybalverenigingen van Nederland blijven 

we niet stil staan, maar denken we continue mee ten aanzien van de 

sportontwikkelingen in Assen en dragen we graag ons steentje bij om 

de volleybalsport te versterken in Assen en de regio.

Veel plezier met lezen. We staan als Bestuur altijd open voor nieuwe 

ideeën.  

Het Bestuur Sudosa-Desto



Missie, visie, kernwaarden



Externe ontwikkelingen

• Strengere eisen richting sportverenigingen (o.a. AVG)

• Terugtrekken van de overheid (bezuinigingen), meer decentrale 
maatschappelijke verantwoordelijkheid

Veranderende maatschappij Wet & Regelgeving

Sport innovatie Technologische innovatie

• Nieuwe Generatie XYZ, invulling sport (zelfregie / eigen 
tijdsbesteding/invulling)

• invulling vh vrijwilligerswerk: minder structureel, meer 
incidenteel

• Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op 
die invloed kunnen hebben op de vereniging en in het bijzonder 
de volleybalsport

• Ontwikkelingen op volleybalgebied om de sport aantrekkelijker 
te maken



Onze Missie

Sudosa-Desto wil zoveel mogelijk mensen laten 

genieten van volleybal.

Sudosa-Desto wil dit bereiken door een gedifferentieerd, 

passend volleybalaanbod en attractief volleybal in een 

positief, sociaal veilig sport- en beweegklimaat. 

Daarbij wil Sudosa-Desto een belangrijke maatschappelijke 

en sociale rol vervullen binnen Assen en de regio.



Onze Visie

Sudosa-Desto is de spil van een trotse 

volleybalgemeenschap in Assen e.o. waarbij in 

samenwerking met diverse partijen* zorgt dat de 

volleybalsport wordt versterkt in Assen en in het 

Noorden.

* o.a. Nevobo, de Gemeente, volleybal- en overige sportverenigingen, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven. 



3 Kernwaarden

SUcces DOor SAmenspel! Volleybal is een teamsport waar je door een goed samenspel,  sámen leert, wint & 
verliest. Naast de sport is samenwerking binnen de vereniging belangrijk. Binnen de diverse commissies, maar 
ook tussen de commissies onderling. Sámen met alle leden maken we Sudosa-Desto! Naast een goede 
samenwerking binnen de vereniging is het van belang om in contact te blijven met andere partijen om sámen 
te werken en daar waar nodig de krachten te bundelen om elkaar te versterken.

‘Plezier in de sport’ is de belangrijkste drijfveer. 
Sudosa-Desto wil het volleybalspel voor iedereen aantrekkelijk maken. Belangrijkste daarbij is dat alle leden 
plezier hebben in het volleybalspel waarbij een veilig sportklimaat voorop staat met aandacht voor positief 
coachen.
Tevens leidt plezier tot meer betrokkenheid bij de vereniging. 

◼ Samen

Belangrijk is dat ieder lid op basis van zijn eigen ambitie en zijn eigen mogelijkheden op zijn eigen niveau de 
volleybalsport beoefent. Ieder lid krijgt de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen in de volleybalsport door 
een goed kwalitatief trainingsaansbod. Ook als vereniging willen we niet stil staan, maar als organisatie blijven 
ontwikkelen en te investeren in opleiding en begeleiding van trainers/coaches maar ook van bestuur-
/kaderleden en overige betrokken vrijwilligers.

◼ Plezier

◼ Ontwikkelen



4 strategische pijlers
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4 strategische pijlers



Levenlang volleyballen

◼ Breed aanbod Sudosa-Desto biedt volleybal aan de volgende doelgroepen:

• Mini’s (6-12 jr);

• Jeugd (13 – 18jr)

• Senioren (vanaf 18 jaar)

• Jongens-/herenlijn

• Meisjes/dameslijn

• Zitvolleybal (voor niet-valide en valide sporters)

Indien zaalvolleybal niet mogelijk is, dan wordt buitenvolleybal (beach-, grasvolleybal) gefaciliteerd. 

Naast de bovengenoemde huidige doelgroepen, gaan we volleybalvormen voor andere 

doelgroepen onderzoeken. Denk aan ‘‘het Nijntje beweegprogramma’ om kinderen vanaf 2 jaar op 

een speelse wijze nog eerder aan de vereniging te verbinden. Of een volleybalvorm voor oudere 

senioren zoals ‘Oldstar volleybal’.

Daarnaast zie je in de maatschappij dat de hedendaagse sporter op zoek is naar flexibiliteit en 

vrijheid. De komende jaren gaan we kijken naar mogelijkheden van flexibilisering van het 

volleybalaanbod.

Speerpunt(en):
• Andere volleybalvormen voor specifieke doelgroepen
• Flexibilisering van het volleybalaanbod



Leven lang volleyballen

◼ Volleybal 

op eigen 

niveau

Door een goede aansluiting te maken met de jeugd 

naar de senioren kan er een goede doorstroming 

plaatsvinden op alle volleybalniveaus. De vereniging 

geeft de voorkeur aan doorstroom van eigen opgeleide 

talentvolle spelers. 

Belangrijk is om voldoende plekken te behouden 

danwel creëren op diverse (op eigen kracht zo hoog 

mogelijk) niveaus. Hierdoor kan ieder lid volleyballen 

op zijn of haar niveau met voldoende uitdaging.

Ook zal er de komende jaren voldoende aandacht 

moeten worden besteed aan leden die de keuze 

maken om niet (langer) in de toplijn te spelen maar 

nog wel op een passend niveau willen blijven 

volleyballen.  

Speerpunt(en) om leden zo lang mogelijk voor de club te behouden:
• In de competitie-pyramide zoveel mogelijk plekken behouden/creëren zodat iedereen 

op zijn/haar niveau kan (blijven) volleyballen.
• Ruimte bieden voor leden die de keuze maken om niet (langer) in de toplijn te spelen 

maar nog wel op een passend niveau willen blijven volleyballen



Clubbinding

◼ “wij”-gevoel Vriendschappen, kameraadschap en teamgeest kenmerken de sfeer in de volleybalwereld. Ook 

bij Sudosa-Desto is een familiare-sfeer herkenbaar met sporthal Olympus als thuishaven en de 

eigen sportkantine als clubhuis.

Na Covid-19 is het belangrijk om het Sudosa-Desto “wij”-gevoel weer op te pakken en verder uit 

te bouwen. Niet alleen tussen de leden maar ook supporters, sponsoren en ouders van 

jeugdleden. De sportkantine, jaarlijkse TT-camping en sociale (volleybal)activiteiten dragen daar 

enorm aan bij. 

◼ Communicatie Alles valt of staat met goede, juiste communicatie. In het volleyspel (training/wedstrijd), binnen 

de vereniging en naar de “buitenwereld” toe. Als vereniging kunnen we hier nog verbeterstappen 

zetten om beter, vroegtijdig, inhoudelijk te communiceren en hiervoor de juiste 

communicatiemiddelen in te zetten (van flyer tot social media, van website tot persbericht en van 

bijeenkomsten tot persoonlijk gesprek).

Speerpunt(en):
• Meer sociale (volleybal)activiteiten voor en door jeugd, senioren, sponsoren
• Communicatie en communicatiemiddelen (o.a. website) verbeteren



Sterke organisatie

◼ Sporttechnisch 

kader

Als één van de grootse verenigingen van Nederland met de beste jeugdopleiding van Nederland 

is een professioneel sporttechnisch kader essentieel. 

Een steeds terugkerende uitdaging is het vinden van goede, gekwalificeerde trainers en coaches 

voor zowel top- en breedtesport. Als vereniging blijven we investeren in een goed, kwalitatief 

sporttechnisch kader. Dit doen we door het werven van gekwalificeerde trainers, maar vooral ook 

investeren in het continue opleiden van eigen trainers. Jeugdleden worden vroegtijdig betrokken 

als assistent-trainer. Door middel van het aanbieden van trainerscursussen en inzet van eigen 

trainersbegeleiders leiden we eigen trainers op met de intentie om deze langdurig te verbinden 

aan de vereniging. Ieder (jeugd)lid verdient namelijk een goede trainer! 

◼ Vrijwilligers Het belangrijkste “goud” van vereniging zijn de “vrijwilligers!” De inzet van vrijwilligers is voor de 

vereniging onmisbaar. Het is belangrijk dat ieder lid een bijdrage levert. Ook de jeugd wordt al 

vroegtijdig betrokken bij vrijwilligerswerk door o.a. te tellen, fluiten, onderdeel vd courtcrew 

(ballenkids) etc.

Samen zijn we immers Sudosa-Desto. Hoe meer vrijwilligers, hoe beter. Vele handen maken 

tenslotte licht werk!

Speerpunt(en):
• Verder professionaliseren in sporttechnisch kader en organisatie
• Structurele behoud, werving en inzet vrijwilligers



Sterke organisatie

◼ Samenwerking 

intern/extern

Als een van de grootste volleybalverenigingen van Nederland kunnen we niet stil staan, maar 

moeten we continue mee bewegen en vooral meedenken tav de sportontwikkelingen in de 

gemeente Assen en vanuit onze regiofunctie een bijdrage te leveren aan het versterken van het 

volleybalniveau en volleybal beleving in Noord-Nederland.

Dit betekent dat we als vereniging vooral de blik naar buiten moeten hebben en in contact blijven 

met andere partijen en door middel van slim partnerschap samen te werken en daar waar nodig 

de krachten te bundelen om elkaar te versterken. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden 

(zowel binnen als buiten de volleybalwereld) kunnen zijn:

• tbv inzet vrijwilligers;

• tbv inkoop van materiaal;

• tbv inzet van professionals (bv trainers)

• tbv jeugd-/trainersopleiding in de regio om betere, sterkere competities in de regio te krijgen

• bijdrage deeleconomie om kosten te verlagen

• inkomsten te vergroten (nieuwe “verdienmodellen”)

Speerpunt(en):
• samenwerkingsverbanden onderzoeken om krachten te bundelen



Maatschappelijk betrokken

◼ Meer dan sport Volleyballen met elkaar is van grote waarde voor de maatschappij. Sport verbindt en een 

teamsport als volleybal draagt bij aan samenwerken en vriendschap, omgaan met winst en 

verlies, onderling respect en een gezonde levensstijl. Volleybal levert een bijdrage aan een ieder 

zijn / haar persoonlijke groei. Naast de fysieke en persoonlijke volleybaltechnische ontwikkeling, 

is sport ook goed voor levensvaardigheden. Ontwikkelen van levensvaardigheden zoals 

samenwerking, doelen stellen, feedback geven en krijgen, leiderschap. Dit gebeurt op een 

natuurlijke manier, maar kan ook meer gecoacht worden vanuit de vereniging

Plezier en zelfvertrouwen vormen de basis om tot ‘groei’ en presteren te komen, zowel in de 

sport als in het dagelijks leven. Daarom is ‘positief coachen’ al jaren een belangrijk onderdeel 

binnen de bredere scope van de commissie Veilig Sportklimaat.

◼ Gezonde 

leefstijl

Naast beweging en actief volleybal draagt Sudosa-Desto bij aan een gezonde maatschappij met 

o.a. de gezonde sportkantine en de bijdrage aan een rookvrije generatie zodat kinderen in een 

rookvrije omgeving kunnen sporten. Ook is het belangrijk om continue aandacht te blijven 

houden voor het alcoholbeleid dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol krijgen/drinken in 

verengingsverband..

Speerpunt(en):
• Naast ontwikkeling op sportief vlak, meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling op 

het gebied van levensvaardigheden



Maatschappelijk betrokken

◼ Beleving 

sportstad Assen

Door attractief volleybal op topniveau wil je een ‘middag/avond uit’ aanbieden voor Assen en de 

regio. Hierbij draagt de vereniging bij aan een topsportklimaat van sportstad Assen. Een 

(sport)beleving waar je als sportliefhebber bij wilt zijn (zowel fysiek als via een live-uitzending). 

◼ Actief met 

volleybal

Door o.a. schoolvolleybaltoernooien te organiseren en clinics te geven in het onderwijs / 

kinderopvang proberen we de Assense jeugd kennis te laten maken met volleybal. Ook inzet 

van volleybal als sociale activiteit in de buurt of tussen bedrijven/sponsoren zullen we in de 

komende jaren meer aandacht aan besteden.

◼ Onderwijs Naast de organisatie van schoolvolleybaltoernooien, begeleiden we regelmatig 

studenten/stagiaires bij een schoolopdracht of kunnen studenten ervaring opdoen door 

(sociale)volleybalactiviteiten te organiseren waardoor een win-win situatie ontstaat. Komende 

jaren zou bredere samenwerking met het onderwijs verkend worden om te kijken hoe we elkaar 

kunnen versterken. Dit kan op allerlei vlak mbt sporttechnisch kader, volleybal als onderdeel 

van lichamelijke opvoeding, maar ook in relatie tot betere samenwerking met het bedrijfsleven.

Speerpunt(en):
• Inzet van volleybal als sociale activiteit (bv buurt, sponsoren/bedrijfsleven)
• Samenwerking met het onderwijs verkennen om krachten te bundelen



Financiën



Financiën

Sudosa-Desto kent grofweg 4 inkomstenbronnen, te weten:

• contributie

• activiteiten vanuit de Motorcommissie (TT-camping)

• inkomsten sportkantine

• sponsoring 

Doordat Sudosa-Desto meerdere inkomstenbronnen heeft, is het financiële risico gespreid en is de vereniging 

financieel gezond. 

De contributie dekt de basiskosten om op een normaal niveau te volleyballen. Denk aan zaalhuur, trainerskosten 

en afschrijving materiaal (ballen). De inkomsten van de sportkantine, TT-camping en sponsoring dragen bij aan 

de extra verenigingskosten zoals licenties van administraties/systemen, diverse sociale activiteiten, bijdrage aan 

2e training van jeugdleden en bijkomende kosten voor topvolleybal op nationaal niveau.

De komende jaren ligt de focus op meer inkomsten dmv structurele geldopleverende (volleybal)acties én extra 

sponsoring om de voorwaardelijke kosten te dekken om als vereniging op landelijk topvolleybalniveau te (blijven) 

spelen. Speerpunt(en):
• Kijken naar andere verdienmodellen/inkomstenbronnen/structurele geldopleverende

(volleybal)acties
• Meer inkomsten dmv sponsoring



Samengevat: 
Speerpunten per strategische pijler



Samengevat: Speerpunten per strategische pijler

Leven lang volleyballen

• Andere volleybalvormen voor specifieke doelgroepen

• Flexibilisering van het volleybalaanbod

• In de competitie-pyramide zoveel mogelijk plekken 

behouden/creëren zodat iedereen op zijn/haar niveau kan (blijven) 

volleyballen.

• Ruimte bieden voor leden die de keuze maken om niet (langer) in 

de toplijn te spelen maar nog wel op een passend niveau willen 

blijven volleyballen

Clubbinding

• Meer sociale activiteiten voor en door jeugd, senioren, sponsoren

• Communicatie en communicatiemiddelen (o.a. website) 

verbeteren

Maatschappelijk betrokken

• Naast ontwikkeling op sportief vlak, meer aandacht voor 

persoonlijke ontwikkeling op het gebied van levensvaardigheden

• Inzet van volleybal als sociale activiteit (bv buurt, 

sponsoren/bedrijfsleven)

• Samenwerking met het onderwijs verkennen om krachten te 

bundelen

Sterke organisatie

• Verder professionaliseren in sporttechnisch kader en organisatie

• Structurele behoud werving en inzet vrijwilligers

• Samenwerkingsverbanden onderzoeken om krachten te 

bundelen


