
Cool Moves Volleybal Esch
Stars
Beste Ouder/ Verzorger,
Allereerst hartelijk welkom bij volleybalvereniging Lednovate Esch Stars Vasse. Uw kind
neemt
deel aan onze cool moves volleybal of terwijl de CMV. Hierbij wat meer informatie over CMV
volleybal. Het CMV spel is een op volleybal geïnspireerde spelvorm, opgebouwd uit
verschillende niveaus. Hierdoor groeit u kind op een speelse manier richting het volleybal
toe. Gedurende de CMV trainingen, toernooitjes en wedstrijdjes zijn er enkele
huishoudregels van volleybal verenging Esch Stars. Hieronder leest u hier meer over. We
hopen dat u zoon of dochter zich thuis voelt bij onze vereniging en wensen hem of haar veel
spel plezier toe!! Mocht u echter vragen of opmerkingen hebben, bel of mail gerust.
Contactpersoon voor CMV is Marieke Hansté.

Huisregels CMV
Enkele aandachtspunten voor u als ouder om rekening mee te houden tijdens trainingen,
toernooien of wedstrijden.
1. Kleding
• Sportschoenen met witte zolen
• (Zwart) sportbroekje plus sport shirt (tijdens wedstrijdjes zijn er wedstrijdshirts van de
vereniging)
• Eventueel kniebeschermers.
2. Eten/drinken
• Tijdens trainingen/ wedstrijden is het toegestaan om water mee te nemen, let op in de
gymzaal mogen geen etenswaren genuttigd worden.
• Na een toernooi is er ranja voor de kinderen.
3. Normen en waarden
• Sportiviteit staat bij ons hoog in het vaandel, dit betekend samen spelen en samen plezier
hebben, met respect voor elkaar
• Na de training en wedstrijd wordt er gedoucht. Tijdens het douchen blijft de
desbetreffende
trainster in de kleedkamer.
• Zowel bij trainingen als wedstrijden graag op tijd aanwezig zijn.
• Na het gebruik van de kleedkamer wordt deze samen met de trainster netjes, (gedweild)
achtergelaten.
• Ouders die de kinderen ophalen worden verzocht buiten de kleedkamer te wachten.
• Ouders die komen kijken worden verzocht op de tribune plaats te nemen.



Wedstrijden CMV
Sociaal spel, enthousiasme en plezier zijn hierbij de
kernwoorden. Wat
te doen bij te weinig speelsters?
Wedstrijdschema volgt bij aanvang seizoen. Bij de CMV vinden we het belangrijk dat
iedereen veel plezier beleeft tijdens de wedstrijden. Na elke cmv wedstrijd/toernooitjes is er
ranja in de kantine.
Soms komt het voor dat er te weinig cmv speelsters zijn om een wedstrijd te spelen. Om
onduidelijkheden te voorkomen hierbij een stappenplan. Diegene die het voortouw hierin
neemt is desbetreffende CMV--‐coach van het team met te weinig speelsters.
1. Iemand mee vragen uit een ander team van hetzelfde niveau.
De coach van het team dat een te kort heeft overlegd dit met de coach van het
andere team. Dit
is helaas niet altijd mogelijk binnen onze vereniging mocht optie 1 niet lukken dan:

2. Iemand mee vragen uit een lager niveau
De coach van het team dat een te kort heeft, overlegt dit met de coach van het
andere team.
Vraag eventueel ook de mening van de trainster hierin, zij weten goed de niveaus/
verschillen.
Mocht dit niet lukken of is het niveauverschil te groot dan:

3. Overleggen met trainster en TC.
Mocht het niet lukken, of heb je veel te weinig speelsters, neem contact op met de
trainster en
met de Technische Commissie. Dit kan via Marieke Hanste.

Vrijwilligerswerk binnen de
vereniging
Zoals elke vereniging kan ook Esch Stars niet blijven draaien zonder haar vrijwilligers. Wil en
kan je iets betekenen voor de vereniging: heel graag. Voorbeelden voor ouders zijn:

1. Kantinedienst
2. Coachen
3. Meerijden
4. Deelnemen in Technische Commissie, Jeugdcommissie
of
activiteiten commissie.


