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VOLLEY TILBURG 
 

De vereniging 
Volley Tilburg is de grootste volleybalvereniging in Brabant en de op zes na grootste vereniging van 
Nederland.   
 

Historie 
Volley Tilburg is een samenvoeging van VC Sarto en Triade-VCT, twee grote, succesvolle en bekende 
Tilburgse volleybalverenigingen met een rijke historie. Door het samenvoegen van deze twee 
verenigingen kan de volleybaltraditie binnen Tilburg blijven bestaan. 

 

 
 

Waar staan we voor 
De term ‘vereniging’ zegt het al: we staan bovenal voor het samenkomen, we vormen een sociale 
structuur. En meer specifiek zijn we verenigd in ons plezier in de mooie volleybalsport. Dit betekent 
dat we dat samen blijvend mogelijk maken en dat ieder er zoveel mogelijk plezier aan beleeft. Dat 
geldt nadrukkelijk niet alleen voor jezelf / onszelf, maar ook bijvoorbeeld richting tegenstanders en 
scheidsrechter. Samen maken we de sport, met onderling respect en sportieve competitie. 
 
Want natuurlijk willen we winnen of toch minimaal beter worden. Als vereniging bieden we van jong 
tot oud en van recreatief tot hoog nationaal competitieniveau de mogelijkheid om te ontwikkelen in 
het volleybal. Op vlak van techniek en fitheid maar ook mentaal en sociaal valt er veel te leren. 
Binnen de lijnen, maar evengoed door actief te zijn buiten de lijnen biedt het bijdragen aan 
voortbestaan of verbeteren van onze vereniging ook ontwikkelkansen voor het individu. 
 
Maar ook veel gezelligheid, door het samen te doen. In teamverband inzet leveren, binnen en buiten 
de lijnen, schept een band die niet zelden tot vriendschappen leidt. En gelukkig hoeft het niet altijd 
inspanning te zijn, want sport en het samenzijn in algemene zin zijn ook momenten van ontspanning 
in levens die vaak al druk genoeg zijn. 
 
Volley Tilburg heeft een maatschappelijke rol. Als grote volleybalclub zoeken we de samenwerking op 
met gemeente Tilburg en de Nevobo. Als club zijn we toegankelijk voor iedereen, jong, oud, 
allochtoon of autochtoon, met of zonder beperking.  
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VOLLEYBAL 
Volley Tilburg wil voor iedere volleyballer een passend aanbod bieden. 

Binnen Volley Tilburg zijn de volgende mogelijkheden: 

• Zitvolleybal, voor spelers met en zonder beperking, 
• Recreatief volleybal, competitie of alleen trainen. 
• Volley Tilburg Kids voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, 
• Jeugd ABC, voor jeugd van 12 jaar tot en met 18 jaar, 
• Senioren, spelend op zaterdag, 
• Mastercompetitie, voor ervaren spelers van 35+ jaar. 

 

Zitvolleybal 
Bij het zitvolleybal speel je zittend op een klein volleybalveld. Voor spelers met en zonder beperking 

is het mogelijk om aan te schuiven. Op dit moment hebben we een team dat in de eredivisie uitkomt, 

het hoogste niveau van Nederland en een trainingsgroep waarbij je aan kunt sluiten. 

Recreatief Volleybal 
Het is binnen Volley Tilburg mogelijk om recreatief te volleyballen. Er zijn verschillende teams die 

trainen, waarbij er ook een mogelijkheid tot competitie spelen bestaat. Deze competitie wordt 

gehouden op dinsdagavond. 

Volley Tilburg Kids 
Voor onze allerkleinsten is het mogelijk om bij de Volley Tilburg Kids te starten. Vanaf 6 jaar is het 

mogelijk om aan te sluiten. Hier leer je spelenderwijs het volleybalspel van niveau 1 tot het 

eindniveau 6 via het Cool Moves Volley (CMV) concept, wat dit seizoen zal overgaan naar het 

nieuwere Action Volley concept. Je traint 1 of 2 keer per week en 1 keer per maand is er op zondag 

een regiocompetitie, elke speelronde bij een andere vereniging. Na niveau 6 stroom je door naar de 

C-Jeugd en ga je op zaterdag competitie spelen.  

Jeugd ABC 
Ben je tussen de 12 en 18 jaar, dan speel je in ABC-jeugd. Je speelt dan op zaterdag competitie. De 

thuiswedstrijden worden gespeeld in T-Kwadraat en je traint 1 of 2 keer per week. Als je ouder bent 

dan 18 jaar stroom je zeker door naar de senioren. Als je talentvol bent kun je mogelijk ook al eerder 

in een seniorenteam terecht komen. Binnen Volley Tilburg hebben we meerdere meisjes en jongens 

teams in de ABC-Jeugd.  

Senioren 
De senioren spelen op zaterdag competitie. De thuiswedstrijden worden gespeeld in T-Kwadraat. Bij 

de heren is het hoogste niveau topdivisie en bij de dames is dat eerste divisie. De ambitie van de club 

is om met het herenteam binnen drie jaar het hoogste niveau van Nederland te spelen, eredivisie. 

Met het damesteam willen we minimaal topdivisie spelen, het één na hoogste niveau in Nederland. 
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Recreanten Mastercompetitie 
Voor de ervaren recreantenspelers is er een Mastercompetitie. Hierbij spelen spelers van 35 jaar of 

ouder in een competitie. Er wordt 1 keer in de week getraind en er wordt op een doordeweekse 

avond een competitie afgewerkt.  

Bekerwedstrijden en Nederlands Open Jeugd Kampioenschap 
Zowel bij de jeugd als bij de senioren wordt er vanuit de volleybalbond Nevobo een bekercompetitie 

georganiseerd. Bij de senioren nemen we deel met de eerste heren- en damesteams. Bij de jeugd 

wordt de beker en het NOJK gespeeld in de leeftijdscategorieën A, B, C en CMV. Volley Tilburg bekijkt 

elk jaar welke teams voor welke categorie kan deelnemen. Dit betreft niet automatisch het 

competitie spelende team in deze klasse. 

POSITIEF SPORT KLIMAAT 
Bij Volley Tilburg zorgen we samen voor een Positief Sportklimaat. Een 

Positief Sportklimaat betekent gezelligheid, respect & sportiviteit en 

veiligheid.  

 

Volleybal kan voor prachtige hoogtepunten maar ook voor grote 

teleurstellingen zorgen. Respect hebben voor elkaar is belangrijk als we 

succes hebben. Maar ook als het even wat minder gaat. Als vereniging 

vinden wij het belangrijk dat er oog is voor een ander en dat we 

respectvol met elkaar omgaan. Kleine dingen zoals een helpende hand 

of een bedankje zorgen al snel voor een positieve sfeer! 

 

 

VERTROUWENSCONTACTPERSOON 
Je kunt de vertrouwenscontactpersoon inschakelen bij het signaleren van of het verkrijgen van 

adviezen over ongewenst gedrag.  

Meer informatie en contactgegevens op http://volleytilburg.nl/vcp/ 

VOG 
Alle vrijwilligers binnen Volley Tilburg die vanuit hun functie direct betrokken zijn bij jeugdleden of 
financieel gerelateerde taken, wordt gevraagd een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te leveren. 
Deze wordt kosteloos via de vereniging aangevraagd. 
Nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden via de website http://www.volleytilburg.nl/inschrijven 
kunnen hiervoor benaderd worden door de contactpersoon van de VOG  vog@volleytilburg.nl 
 

GEDRAGSREGELS 
Volley Tilburg wil haar leden een veilig sportklimaat aanbieden. Hiervoor hebben we gedragsregels 

opgesteld die voortvloeien uit onze waarden en normen en die tevens in lijn zijn met de Nevobo 

gedragscode. 

 

http://volleytilburg.nl/vcp/
http://www.volleytilburg.nl/inschrijven
mailto:vog@volleytilburg.nl
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Natuurlijk moeten onze normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan, gedragen worden door 

de leden zelf. Door het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te 

waarborgen. Hieronder volgen de gedragsregels voor Spelers, Ouders en Trainers/Coaches van Volley 

Tilburg. 

Onze gedragsregels kun je vinden op de website: https://www.volleytilburg.nl/gedragsregels 

 

  

https://www.volleytilburg.nl/gedragsregels
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ONZE LOCATIES 
T-Kwadraat 

 

Topsporthal T-Kwadraat 

Olympiaplein 253, 5022 DX Tilburg 

Parkeren kan op de parkeerplaats buiten of in de ondergrondse parkeergarage. Dit is betaald 

parkeren. Een fietsenkelder is aanwezig in de parkeergarage, je fiets stallen is gratis. Let op dat de 

fietsenkelder en parkeergarage om 01:00 uur sluiten. 

De speelzaal is op de eerste verdieping, bij binnenkomst rechts de trap op. De kleedkamers zijn op de 

eerste verdieping, bij binnenkomst links om de hoek en dan de trap op. Bij de kleedkamers zijn 

kluisjes aanwezig voor waardevolle spullen. 

Pellikaan Sportcentrum 

 

Pellikaan Sportcentrum 

Rueckertbaan 219, 5042 AE Tilburg 

Gratis parkeren op de parkeerplaats. Een fietsenstalling is aanwezig. De speelzaal vind je na de 

toegangspoortjes rechtsaf, direct links door de tennishal en dan helemaal doorlopen tot achter 

(gelieve niet langs de yoga te lopen). 

 

Kleedkamers vind je na de ingang links, na de bar links, door het fitnesscentrum heen en naar links. 
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Sportcentrum Reeshof 

 

Sportcentrum Reeshof 

Heereveldendreef 8-10 

5043 EX Tilburg 

Gratis parkeren kan op de parkeerplaats voor het gebouw, ook voor fietsen. 

De speelzaal en kleedkamers zijn bij binnenkomst rechts. 

Sporthal Dongewijk 

 

Sporthal Dongewijk 

Dongewijkdreef 40 

5045 NH Tilburg 

Gratis parkeren kan op de parkeerplaats voor links en rechts naast het gebouw, fietsen direct voor 

het gebouw. 

De kleedkamers zijn bij binnenkomst linksaf. Voor de tribunes kun je direct bij binnenkomst de trap 

op. 
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SMOELENBOEK 
 

Bestuur 

 

Voorzitter 
Robin van der Peijl 
voorzitter@volleytilburg.nl 
 

Commerciële zaken  
Vacature 

commercielezaken@volleytilburg.nl 
  
 

 

 

Secretaris 
Bianca de Cort 
secretaris@volleytilburg.nl 
 
 
 

Penningmeester 
Ad Winters 

penningmeester@volleytilburg.nl 

 

 Volleybal zaken 
Vacature 
volleybalzaken@volleytilburg.nl  
 
 
 

Algemene zaken 
Vacature 

algemenezaken@volleytilburg.nl 
 

 

 

Coördinatoren en overige functies 
 

Volleybalzaken: 

• TC            tc@volleytilburg.nl  

• Volley Tilburg Kids       kids@volleytilburg.nl  

Secretaris:  

• Arbitrage  arbitrage@volleytilburg.nl  

• Zaalwacht zaalwacht@volleytilburg.nl  

• Wedstrijdzaken wedstrijdsecretaris@volleytilburg.nl  

Algemene zaken: 

• Facilitaire zaken facilitairezaken@volleytilburg.nl  

o Kledingcommissie kleding@volleytilburg.nl  

Financiële zaken: 

• Penningmeester: penningmeester@volleytilburg.nl 

• Ledenadministratie  ledenadministratie@volleytilburg.nl  

• Contributies  contributies@volleytilburg.nl 

Commerciële zaken: 

• PR & Communicatie prcommunicatie@volleytilburg.nl  

mailto:voorzitter@volleytilburg.nl
mailto:commercielezaken@volleytilburg.nl
mailto:secretaris@volleytilburg.nl
mailto:penningmeester@volleytilburg.nl
mailto:volleybalzaken@volleytilburg.nl
mailto:algemenezaken@volleytilburg.nl
mailto:tc@volleytilburg.nl
mailto:kids@volleytilburg.nl
mailto:arbitrage@volleytilburg.nl
mailto:zaalwacht@volleytilburg.nl
mailto:wedstrijdsecretaris@volleytilburg.nl
mailto:facilitairezaken@volleytilburg.nl
mailto:kleding@volleytilburg.nl
mailto:penningmeester@volleytilburg.nl
mailto:ledenadministratie@volleytilburg.nl
mailto:contributies@volleytilburg.nl
mailto:prcommunicatie@volleytilburg.nl
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• Sponsoring  sponsoring@volleytilburg.nl  

• Acties  acties@volleytilburg.nl  

Voorzitter: 

• Vrijwilligerscommissie vrijwilligerscommissie@volleytilburg.nl  

• Jeugdraad  

• Ouderraad 

• Stagebegeleider stages@volleytilburg.nl  

 

   

mailto:sponsoring@volleytilburg.nl
mailto:acties@volleytilburg.nl
mailto:vrijwilligerscommissie@volleytilburg.nl
mailto:stages@volleytilburg.nl
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STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
In onze statuten en het huishoudelijk reglement staan de rechten en plichten van de vereniging en de 

leden. Deze kun je vinden op de website http://www.volleytilburg.nl/documenten 

Als lid van onze vereniging gaan we er van uit dat je op de hoogte bent van de inhoud hiervan. 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
Tweemaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering 

gehouden.  

In mei van het lopende verenigingsjaar legt het bestuur een 

begroting en een bijbehorend beleidsplan ter vaststelling en/of 

goedkeuring voor aan de Algemene Leden Vergadering. Tevens 

wordt de contributie voor het volgende verenigingsjaar 

vastgesteld.  

LEDENADMINISTRATIE 
De ledenadministratie verzorgt de registratie van de leden, in- 

en uitschrijvingen en registratie bij de Volleybalbond Nevobo. 

Hierbij houden we natuurlijk de privacywetgeving aan, zie ook 

het kopje Privacy. 

Wijzigingen in je gegevens geef je door via 

ledenadministratie@volleytilburg.nl. 

In- en uitschrijven kan alléén via de website op 

www.volleytilburg.nl/inschrijven. 

De ledenadministratie neemt dan je verzoek in behandeling. 

NIEUWSBRIEVEN  
Binnen Volley Tilburg informeren we de leden via nieuwsbrieven. De nieuwsbrief verschijnt minimaal 

één keer per maand.  

Ontvang je de nieuwsbrief niet? Inschrijven kan op de website via de link: 

http://volleytilburg.nl/inschrijformulier-nieuwsbrief-volley-tilburg/ 

Afmelden voor de nieuwsbrief kan via het linkje onderaan elke nieuwsbrief ‘uitschrijven van deze 

mailing’. Vragen over de nieuwsbrief? Mail naar prcommunicatie@volleytilburg.nl 

http://www.volleytilburg.nl/documenten
mailto:ledenadministratie@volleytilburg.nl
http://www.volleytilburg.nl/inschrijven
http://volleytilburg.nl/inschrijformulier-nieuwsbrief-volley-tilburg/
mailto:prcommunicatie@volleytilburg.nl
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ERKEND LEER BEDRIJF 
Wij zijn als Volley Tilburg een Erkend Leer Bedrijf. We zijn altijd op zoek naar 

enthousiaste stagiaires in verschillende vakgebieden die zich binnen onze 

vereniging willen ontwikkelen. Stageaanvragen en begeleiding van 

stagiaires loopt via onze stagebegeleider stages@volleytilburg.nl. 

VERWACHTINGEN VRIJWILLIGERS 
Competitie spelende leden zijn verplicht om de met de competitie-
wedstrijden samenhangende taken (waaronder fluiten, tellen en vlaggen) te 
verrichten. Bovendien is in het huishoudelijk regelement vastgelegd dat er 
van alle zaterdagcompetitie spelende leden van 16 jaar en ouder verwacht 
wordt, dat zij naast het volleyballen, fluiten, tellen en vlaggen, ook een andere taak binnen Volley 
Tilburg vervullen. 
 
Zonder vrijwilligers is er geen vereniging! Daarom verwachten wij van onze leden dat ze een actieve 
bijdrage leveren aan de vereniging. 
 
 

  

mailto:stages@volleytilburg.nl
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SOCIAL MEDIA 
Volley Tilburg is actief op social media. Activiteiten, evenementen, nieuws en 

foto’s worden via Facebook, Instagram en Twitter gedeeld.  

Volg onze social media via: 

Facebook : www.facebook.com/volleytilburg 

Instagram: www.instagram.com/volleytilburg 

Ook hebben diverse teams een eigen Facebookpagina of Instagrampagina waarop ze hun resultaten, 

aankondigingen en nieuwtjes delen. 

OPLEIDINGEN TOT TRAINER, COACH EN SCHEIDSRECHTER 
Volley Tilburg vindt het zeer belangrijk dat we gemotiveerde en goed opgeleide trainers voor de 

groepen hebben staan. Daarom zijn we actief in het opleiden van trainers, coaches en 

scheidsrechters.  

Zowel voor beginnende als ervaren trainers, coaches en scheidrechters faciliteert Volley Tilburg de 

opleidingen.  

Vragen over opleiding tot scheidsrechter: arbitrage@volleytilburg.nl 

Vragen over opleiding tot trainer of coach: tc@volleytilburg.nl 

 

http://www.facebook.com/volleytilburg
http://www.instagram.com/volleytilburg
mailto:arbitrage@volleytilburg.nl
mailto:tc@volleytilburg.nl
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KLEDING 
Binnen de vereniging dragen we uniforme representatieve kleding tijdens de wedstrijden. 

Voor competitie spelende leden die uitkomen in de ABC-jeugd, Recreanten, Masters of Senioren 

bestaat de verplichte kleding uit een verenigingsbroekje en -shirt. Verenigingstrainingspakken en 

dergelijke zijn niet verplicht om aan te schaffen. Eén keer per seizoen wordt er een kledingpasdag 

georganiseerd. Deze wordt via de nieuwsbrief en social media aangekondigd. Op deze pasdag kun je 

je kleding ook meteen bestellen (met korting). In elk team wordt gespeeld met rugnummers, het 

rugnummer wordt uitgegeven door de kledingcommissie. 

Voor Volley Tilburg Kids leden wordt de wedstrijdkleding door de vereniging verstrekt op de 

wedstrijddagen. 

Daarnaast is het mogelijk om gedurende het seizoen via de webshop van onze kledingsponsor je 

kleding te bestellen. Als je een shirt bestelt, zorg er dan wel voor dat je je rugnummer opvraagt bij de 

kledingcommissie. 

Webshop kledingsponsor: http://www.volleybalshop.nl/verenigingsshops/volley-tilburg 

De kledingcommissie kun je mailen op: kleding@volleytilburg.nl 

ACTIVITEITEN 
Binnen Volley Tilburg wordt er een breed scala aan activiteiten aangeboden voor jong en oud. Je kunt 

hierbij denken aan jeugdkamp, pietentraining, bowlingmiddag, pub-quiz, bingo en feestavonden. 

Houd de website en social media in de gaten voor de aankondigen van de betreffende activiteit. 

Onze commissie ‘Activiteiten’ staat altijd open voor nieuwe ideeën en helpende handen! 

activiteiten@volleytilburg.nl  

 

http://www.volleybalshop.nl/verenigingsshops/volley-tilburg
mailto:kleding@volleytilburg.nl
mailto:activiteiten@volleytilburg.nl
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PRIVACYWETGEVING 
Sinds mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht. Volley Tilburg heeft hierin diverse 

maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de gegevens 

van leden. 

Lees ons privacy statement op: http://www.volleytilburg.nl/documenten 

 

  

 

Colofon 

We hebben onze best gedaan om 

de informatie in deze 

informatiegids is zo zorgvuldig 

mogelijk samen te stellen. Je kunt 

er echter geen rechten aan 

ontlenen. 

http://www.volleytilburg.nl/documenten

