
Jaarplan  2017 - 2018 
 

 Volleybalvereniging Pegasus Nijmegen  
 



PEGASUS 2020 
Een kwalitatief 

sterke en 
stabiele 

jeugdopleiding 

De breedtelijn 
wordt 

optimaal 
gefaciliteerd 

Pegasus is het 
volleybal -

bolwerk van 
Nijmegen e.o. 

Iedere vereiste vrijwilligerstaak is ingevuld 

Dames 1 en 
Heren 1 

komen uit in 
de 1e divisie 

Bij Pegasus 
spelen alle 

leden die dat 
willen én 

kunnen op 
hun eigen 

niveau 



Doelstellingen Prestatielijn 
 

• Onder begeleiding van een Fysiotherapeut een krachtplan opstellen 
Fysiotherapeut Jager van de Kamp zal voor de spelers voor zowel Dames 1 een plan schrijven 
voor de warming – up. Onderdeel hiervan is de inzet van hulpmiddelen (kracht). De inzet van 
professionele begeleiding dient te leiden tot blessurepreventie en het ontwikkelen van (meer) 
spierkracht bij spelers. Voor Heren 1 is dit in 2016 – 2017 inmiddels gerealiseerd. 

 

•Sportieve ambities  
–Dames 1 handhaaft zich in de 2de divisie  

–Heren 1 in het linkerrijtje van de 2de divisie  

–Dames 2 gaat voor promotie naar de 3de divisie  

–Heren 2 handhaaft zich in de 3de divisie  
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Doelstellingen breedtelijn 
 

• Het organiseren van een clinic voor alle leden 
Na het succes van de clinic van Yannick van Harskamp willen we ook komend jaar een clinic 
aanbieden. Deze clinic willen we openstellen voor alle leden. Vanzelfsprekend zal het aantal 
deelnemers gemaximeerd zijn. 

 

• VT2/ VT3 opleiding aanbieden  
Om meer trainers de mogelijkheid te geven om gecertificeerd trainer te worden zullen we de 
training VT2/VT3 blijven aanbieden. Deze opleiding wordt bij aanvang van het seizoen weer 
verzorgd. 

 

• Realiseren van het Pegasus Arbitrage Plan (PAP) 
Samen met de Arbritragecommissie is er een Plan van Aanpak op gesteld op het 
scheidsrechterskorps kwalitatief en kwantitatief te versterken. Dit wordt gedaan door 
(jeugd)leden te stimuleren wedstrijden te leiden, actief te ondersteunen in de opleiding en 
begeleiding en structureel meer aandacht aan de arbitrage te geven.  
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Doelstellingen jeugdopleiding  
 

• Uitbreiding clinics op scholen 
Afgelopen seizoen hebben we in samenwerking met de Gemeente Nijmegen en NeVoBo 
volleybalclinics aangeboden. Hier gaan we komend seizoen mee door. Komend seizoen zullen 
we ook clinics op basisscholen in Nijgemen Noord gaan verzorgen. 

 

Jaarplan 2017 - 2018 - Volleybalvereniging Pegasus Nijmegen 



Doelstellingen vrijwilligers  
 

• Een introductieboekje ontwikkelen voor nieuwe leden 
Doel is om in 1 (digitaal) boekje alle informatie over Pegasus op te nemen. Zowel praktische 
informatie als formele en informele gedragsregels. Hierbij zal ook expliciet worden opgenomen 
dat we een vereniging zijn die van haar leden verwacht dat ze vrijwilligerswerk doen. 

 

• Nieuwe website opleveren 
 

• Jeugdspelers actief betrekken bij vrijwilligerstaken 
Bewust worden van nut en noodzaak van vrijwilligerswerk begint al op jonge leeftijd. We geven 
dit vanaf komend seizoen vorm door jeugdleden wedstrijden van mini- of jeugdteams te laten 
leiden. 

 

• Lustrum jaar vieren 
Dit seizoen bestaat Pegasus 20 jaar! Dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan.  Gedurende het 
seizoen worden diverse activiteiten georganiseerd om stil te staan bij deze mijlpaal. 
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