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Beleidsvisie Leevoc 2018 – 2022 
-DEFINITIEF- 

VERSTERKEN EN VERBINDEN 

Inleiding 

Volleybalvereniging Leevoc is opgericht in 1972. Het doel van de vereniging is beschreven in de 

statuten als “bevorderen van het beoefenen van de volleybalsport” door:  

a. aansluiting bij de Nederlandse Volleybalbond;  

b. het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift en daad;  

c. het organiseren van wedstrijden;  

d. het behartigen van de belangen van haar leden; 

e. alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.  

De eerste drie punten zijn duidelijk en concreet. Het vierde punt vraagt meer discussie. De vereniging 

bestaat in het belang van haar leden, maar wat is hun belang? Deze beleidsvisie beschrijft de 

strategische keuzes voor verdere ontwikkeling van volleybalvereniging Leevoc vanuit het belang van 

haar leden.  

Leevoc staat bekend om de prettige verenigingssfeer en streeft ernaar deze gezelligheid vast te 

houden. We bieden volleybal op verscheidene niveaus en verwachten sportieve inzet van alle teams 

om vertegenwoordiging op alle niveaus te kunnen vasthouden. We werken volleybalbreed (o.a. 

gezamenlijke wedstrijddagen en beachvolleybal) samen met andere (volleybal)verenigingen en 

partners in Leeuwarden e.o. om onze doelen te verwezenlijken. 

Leevoc is een gezonde vereniging op zowel financieel gebied als op basis van ledenaantallen. 

Ondanks de dip vanwege het uiteenvallen van heren 1 in juni 2018 hebben we een mooi ledenaantal 

waar we trots op kunnen zijn. We moeten ons er bewust van zijn dat we leven in een wereld van 

krimp, het aantal NeVoBo-leden is in tien jaar tijd met 5,6% afgenomen.  Ondanks dat verenigingen 

om ons heen zijn omgevallen of gefuseerd, is Leevoc altijd overeind gebleven. Basis aan deze 

bestuursvisie ligt dan ook het idee dat Leevoc bestaansrecht heeft in Leeuwarden. We mogen er zijn 

als club. 

Beleidslijnen 

Deze beleidsvisie is uitgezet in twee beleidslijnen: 

• Versterken. We blijven doen waar we goed in zijn en versterken deze elementen. 

• Verbinden. We gaan verbindingen aan met organisaties om ons heen om zo onze doelen te 

bereiken.  



Versterken 

Bij Leevoc doen we al heel erg veel goed. We hebben een gezellige vereniging waar mensen met veel 

plezier heen komen, we hebben een gezonde financiële uitgangspositie, we bieden volleybal op 

diverse niveaus en we hebben betrokken leden. Deze elementen zijn sterk en willen we verder 

versterken. Vanuit dit perspectief ondernemen we de volgende activiteiten: 

• TC-kader opstellen – Willen we volleybal kunnen blijven aanbieden op verschillende niveaus, 

is het van belang dat hier actief op gestuurd wordt. Voortvloeiend uit het verenigingsbeleid, 

stellen we samen met de TC opnieuw een kader op met doelen en activiteiten. 

• Gezelligheid binnen de vereniging is een groot goed. Hier moeten we trots en zuinig op zijn. 

Bij elke beleidskeuze houden we hier rekening mee. De vele Leevoc-feestjes zijn ons 

waardevol en zullen we blijven houden. We gaan langzaamaan toewerken naar een groot 

jubileumfeest in 2022 (Leevoc bestaat dan 50 jaar). 

• De betrokkenheid van leden houden we actief door mensen uit diverse teams te benaderen 

voor diverse functies. Het bestuur en alle commissies zijn een afspiegeling van de vereniging. 

• We willen aantrekkelijk volleybal bieden waar mensen graag bij komen kijken. We gaan 

investeren in de thuisspeeldagen.  

• We brengen onze communicatielijnen (intern en extern) in beeld en gaan deze versterken 

waar nodig. Daarnaast investeren we in een goed privacybeleid wat aansluit bij de huidige 

Europese regels. 

Verbinden 

Als Leevoc kunnen we het niet alleen aan. We hebben partners nodig om aan onze doelen te kunnen 

voldoen. Er liggen echter ook nog vele kansen bij de omgeving om ons heen. Hier willen we graag in 

investeren doormiddel van de volgende activiteiten: 

• We gaan (nieuwe) verbindingen aan met sponsoren. Hierbij verkennen we nieuwe 

mogelijkheden van sponsoring en we halen de banden aan met onze huidige sponsoren. 

• We staan open voor samenwerkingen met andere (volleybal)verenigingen. Tegelijkertijd zijn 

we helder over ons bestaansrecht, Leevoc heeft een plek in Leeuwarden en moet die zien te 

behouden. Er wordt dit moment gewerkt aan een sportkoepel in de gemeente Leeuwarden, 

hier willen we als Leevoc onderdeel van worden. 

• We gaan verbindingen aan met partners (bijvoorbeeld het CIOS of de ALO) om trainers te 

werven. 

• We gaan actief actie ondernemen om jonge volleyballers te binden aan onze club. We 

brengen communicatiekanalen richting studenten in kaart en kijken hoe we hier actief onze 

vereniging naar voren kunnen brengen. 


