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1. Definities 
In dit beleidsplan worden de volgende termen gebruikt.  

Beachafdeling:  De afdeling binnen Hou Stand die betrekking heeft op het beachvolleybal.  

Beachdeelnemer:  Iemand die tegen betaling gebruikt maakt van de diensten die de beachafdeling 

aanbiedt (zie hoofdstuk 3). In lijn met de statuten van Hou Stand heeft een 

beachdeelnemer geen rechten zoals deze voor een zaallid van Hou Stand gelden. 

Een beachdeelnemer kan iemand zijn die wel dan geen zaallid is van Hou Stand.  

Beachcommissie:  De commissie die gaat over het reilen en zeilen van de beachafdeling. 

Zaallid:   Een lid van volleybalvereniging Hou Stand die niet per se beachdeelnemer is. 

  

2. Inleiding 
Sinds april 2015 zijn er drie beachvolleybalvelden bij Sporthal West. Hou Stand heeft met de gemeente 

en later met het Sportbedrijf afgesproken dat zij de velden mag beheren. Hierbij zorgt de gemeente/het 

Sportbedrijf in hoofdlijnen voor de accommodatie (de velden) en de bijbehorende faciliteiten. Figuur 1 

hieronder laat zien dat het beachen de afgelopen jaren een flinke groei heeft ondervonden en dat het aantal 

beachdeelnemers over de afgelopen jaren sterk is gegroeid. 

 

Figuur 1: Groei van het aantal beachdeelnemers over de laatste 3 jaren 

Figuur 1 laat zien hoe de financiële boekhouding van het beachen zich ontwikkeld heeft. 
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Figuur 2: Overzicht baten en lasten over de laatste 3 jaren 

3. Diensten beachafdeling  
De beachafdeling biedt in totaal vier verschillende diensten aan. Deze zijn:  

• Clinics:   Een dag in de week voor jeugd en senioren 

• Vrij beachen:  Meerdere dagen per week 

• Competitie:  Een of twee rondes per jaar voor senioren 

• Toernooien: Een of twee keer per jaar voor jeugd en senioren  

4. Huidige situatie 
Zoals aangegeven in de inleiding begint het beachvolleyballen bij Hou Stand uit de kinderschoenen te 

groeien. Hieronder wordt de situatie beschreven zoals deze op het moment is. 

4.1 Beachdeelnemers 

➢ De beachafdeling heeft haar eigen beachdeelnemers. Deze beachdeelnemers komen van zowel 

binnen en buiten Hou Stand. Op dit moment is ongeveer twee derde van alle beachdeelnemers 

ook Hou Stand zaallid. 

➢ Beachdeelnemers worden beachdeelnemer per beachseizoen en moeten zich ieder jaar opnieuw 

aanmelden. Na afloop van dit beachseizoen vervalt automatisch het beachdeelnemermaatschap.  

➢ De beachafdeling houdt haar eigen beachdeelnemers-administratie bij. 

➢ De beachdeelnemers worden niet aangemeld bij Nevobo en betalen dan ook geen 

bondscontributie.  

➢ Beachdeelnemers zijn geen zaalleden en hebben dan ook geen automatisch stemrecht binnen de 

ALV. Alleen de beachdeelnemers die ook zaallid zijn hebben dit stemrecht. 

4.2 Beachafdeling 

➢ De beachafdeling heeft een eigen financiële verantwoording. Deze verantwoording valt binnen 

de financiële structuur van Hou Stand.  

➢ De beachafdeling heeft eigen velden die zij zelfstandig van het Sportbedrijf huurt. 
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➢ De beachafdeling heeft beachvolleybaltrainers die buiten de competentie van de Hou Stand TC 

vallen. 

➢ De beachafdeling heeft eigen netten, ballen en andere attributen die uitsluitend voor het 

beachvolleybal gebruikt worden. 

➢ De beachafdeling is actief in de maanden dat er geen zaalvolleybal is 

4.3 Beachcommissie 

➢ Vanaf 1 juli 2019 is er een bestuurslid ‘beach’ binnen het Hou Stand bestuur. 

➢ De beachcommissie bestaat op dit moment alleen uit beachdeelnemers die ook zaallid zijn bij 

Hou Stand. 

➢ Binnen het bestuur zijn er ook speciale bestuursleden voor jeugd en recreanten. Het verschil is 

dat regulier, jeugd en recreanten de zaalfaciliteiten delen en allemaal Nevobo zaallid zijn terwijl 

dit niet geldt voor de beachdeelnemers. 

5. Toekomstperspectief en aanbevelingen 
Naast het constant houden van de huidige situatie is er een aantal zaken waar de beachafdeling zich in de 

toekomst verder op wil richten. Deze staan hieronder beschreven. Onder elke kop staan enkele 

aanbevelingen om de gewenste situatie te bereiken.  

5.1 Meer medezeggenschap beachdeelnemers 

De huidige bezetting van de beachcommissie (zie hoofdstuk vier) lijkt beperkt te worden: de 

beachcommissie bepaalt alles, beachdeelnemers die geen zaallid zijn hebben geen stemrecht binnen de 

ALV en zaalleden van Hou Stand die niet beachen hebben wel stemrecht binnen de ALV. Daarnaast 

hebben Hou Stand leden op dit moment ook weinig te zeggen over de beachfinanciën, gezien deze als 

aparte administratie is opgenomen. Om dit tegen te gaan wordt het volgende voorgesteld. 

Aan het eind van het beachseizoen zal de beachcommissie een jaarverslag opstellen en rondsturen binnen 

de beachdeelnemers. Voor vragen en opmerkingen over het beachbeleid is de beachcommissie bereid om 

hier schriftelijk, dan wel mondeling toelichting op te geven. Indien gewenst kan er, na het beachseizoen, 

een bijeenkomst georganiseerd worden waarin de beachcommissie toelichting geeft op het jaarverslag. 

Daarnaast zal de beachcommissie het huidige seizoen na afloop evalueren.  

 

Aanbevelingen 

❖ Beachdeelnemers die geen zaallid zijn kunnen in de beachcommissie zitten (behalve de 

voorzitter). 

❖ De vorming van de beachcommissie (zonder een stemming) vindt plaats tijdens de Hou Stand 

ALV. 

❖ Beachdeelnemers krijgen de mogelijkheid om te reageren op het jaarverslag van de 

beachafdeling.  

❖ Door middel van een enquête zal de beachcommissie het beachseizoen jaarlijks evalueren en 

beachdeelnemers de kans te geven om hun wensen en klachten te uiten. 
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5.2 Duidelijkere koppeling tussen Hou Stand en de beachafdeling 

Zoals eerder aangegeven in dit document, is de beachafdeling onderdeel van volleybal vereniging Hou 

Stand. Echter, gezien een aantal grote verschillen tussen de beachafdeling en Hou Stand (lidmaatschap, 

seizoen, faciliteiten e.d.), moeten de precieze verhoudingen tussen de beachafdeling en Hou Stand 

worden verscherpt. Hieronder wordt beschreven wat op dit moment de gewenste situatie zou zijn betreft 

de koppeling tussen Hou Stand en de beachafdeling.  

De diensten die de beachafdeling aanbiedt (zie hoofdstuk 3) vallen onder Hou Stand. Dit betekent dat de 

beachafdeling zich moet verantwoorden aan Hou Stand en dat ook de gedragsregels, als samengesteld 

door Hou Stand, gelden voor de beachafdeling. Daarnaast opereert de beachafdeling zelfstandig op de 

volgende gebieden: het bijhouden van een eigen beachdeelnemers administratie en financiële 

administratie; de communicatie met de beachdeelnemers en externe contacten; het regelen van 

materiaalhuur en het organiseren van activiteiten op de beachvelden. Ook is ter verduidelijking van het 

financiële overzicht een aparte boekhouding wenselijk. 

Met deze structuur kan de beachcommissie een eigen koers gaan varen, zolang deze binnen de 

gedragsregels van Hou Stand valt. De voorzitter van de beachcommissie zal voor aanvang van het 

beachseizoen de begroting moeten overleggen met de penningmeester van Hou Stand en zal gedurende 

het beachseizoen de op dat ogenblik huidige stand van de financiële huishouding moeten overleggen met 

de penningmeester. Zo blijven de begroting, administratie en faciliteiten onder volledige verantwoording 

van de beachcommissie, maar zal deze nog steeds verantwoording moeten afleggen aan Hou Stand tijdens 

de ALV en kan het Hou Stand bestuur ingrijpen bij eventuele misstanden. Daarnaast, indien nodig, kan 

de beachafdeling overleggen met andere beachafdelingen voor het verkrijgen van een gezamenlijk doel, 

zoals het verkrijgen van trainers, materiaal etc.  

 

Aanbevelingen 

❖ Alle beslissingen over beachen worden door de beachcommissie genomen.  

❖ Het bestuur van Hou Stand kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de beachcommissie. 

❖ De voorzitter van de beachcommissie zit ook in het bestuur van Hou Stand. 

❖ De voorzitter van de beachcommissie legt in de Hou Stand ALV verantwoording af.  

❖ De ALV kan alleen ingrijpen bij wangedrag en er zullen in normale situaties geen besluiten 

worden genomen met betrekking tot het beleid van de beachcommissie. Dit betekent ook dat 

de beachcommissie niet zomaar opgeheven kan worden zonder aanwijsbare reden (bijv. 

wangedrag). 

❖ De beachafdeling heeft een eigen financiële- en beachdeelnemers administratie. 

❖ Beachdeelnemers vallen qua gedragsregels onder de vlag van Hou Stand.   

❖ Voor het gezicht naar buiten blijft de beachafdeling onder Hou Stand communiceren.  

❖ Er wordt geen aparte vereniging opgezet voor de beachafdeling. 
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5.3 Groei beachafdeling 

Het doel voor de toekomst is om te groeien naar meer beachdeelnemers. Om dit te bereiken, en iedereen 

voldoende mogelijkheden te geven om te kunnen beachen, zijn de volgende zaken gewenst. 

Ten eerste moeten er extra trainers komen om aan de grote vraag van de beachdeelnemers te blijven 

voldoen. In 2020 zal er minimaal een extra trainer nodig zijn om aan deze vraag te voldoen. Om dit te 

bereiken zal er binnen de huidige beachdeelnemers geïnventariseerd worden of er mensen zijn die 

hiervoor interesse hebben. Ook zal er buiten de beachafdeling gekeken worden of er mensen bereid zijn 

om trainer te worden. 

Ten tweede zijn er extra velden nodig. In 2019 is de maximale capaciteit van de beachvelden bereikt en 

is een beachdeelnemersstop ingevoerd om een te grote drukte te vermijden. Extra velden zorgen ervoor 

dat er weer meer beachdeelnemers bij kunnen komen. Tijdens het schrijven van dit beleidsplan is met 

zekerheid te zeggen dat er voor de zomer van 2020 een vierde en vijfde veld zullen zijn.  

 

Aanbevelingen 

❖ De beachcommissie gaat op zoek naar nieuwe trainers. 

 

 


