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Beste volleybalbestuurder,

In de afgelopen jaren hebben we met elkaar evenementen neergezet waar we oprecht trots op mogen zijn. Die trots hoeft zich niet te 
beperken tot onze nationale evenementen en de prestaties van onze nationale teams. U en alle andere clubs in Nederland mogen wekelijks 
trots zijn op wat u doet in en voor volleyballend Nederland! 

We hebben met elkaar een fundament om zoveel mogelijk mensen de waarden en het plezier van onze sport mee te geven. Dat doen 
we al met de wekelijkse trainingen en competities. Maar ook door de kansen die we hebben te pakken. Bijvoorbeeld op het bereiken van 
nieuwe doelgroepen, het vinden van sponsoren, het invullen van kaderfuncties, het exploiteren  van accommodaties,  het invullen van onze 
maatschappelijke rol... Genoeg vraagstukken die op u afkomen en waarbinnen u met uw bestuur wellicht op zoek bent naar antwoorden. 

Dat hoeft u niet alleen te doen; wij kunnen en willen u daar graag bij helpen. Deze verenigingsgids laat zien met welke producten en 
diensten de Nevobo uw club kan ondersteunen om uw doelen te bereiken. 

Met weer een stip aan de horizon: In 2018 organiseren we een nieuw internationaal topvolleybalevenement waar het WK Zitvolleybal, het 
EK Beachvolleybal en het EK Volleybal voor jongens onder 20 jaar onderdeel van uitmaken. Ook kent de vaderlandse eredivisie vanaf sei-
zoen 2017-2018 een nieuwe opzet, die het niveau en de uitstraling naar een hoger plan zal tillen. Via de sportstimuleringscampagne Join 
Volleybal kan uw vereniging opnieuw deel uitmaken en profiteren van de mogelijkheden die Volley2018 biedt: doe er uw voordeel mee! 

Gelukkig kan volleybalminnend Nederland ook komend jaar live meegenieten van topvolleybal. Vanaf begin april maken de Oranje teams 
zich achtereenvolgens op voor het EK Volleybal Jeugd meisjes, het WK Kwalificatietoernooi voor de volleybalmannen, de World Grand Prix 
van de volleybaldames en de World Tour voor Beachvolleybal Team Nederland. Qua breedtesport biedt onze overname van het breed-
tesportcircuit Beach Life ook uw club en leden mooie kansen. 

Naast de inhoudelijke dienstverlening die we u in deze gids presenteren, brengen we verenigingen ook graag bij elkaar. U kunt van elkaar 
leren en elkaar inspireren! We nodigen u dan ook graag uit voor de clubbijeenkomsten in uw regio.  Niet alleen om uw eigen vragen 
te kunnen stellen, maar ook om met uw antwoorden collega-bestuurders verder te helpen. Uiteraard informeren onze medewerkers en 
vrijwilligers u dan ook over nieuwe ontwikkelingen. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met uw Nevobo regiokantoor; de contact-
gegevens vindt u achterin de gids. 

Heel graag horen we wat u van onze dienstverlening vindt; wat u goed vindt, maar zeker ook wat u nog mist of graag anders zou willen 
zien. Met elkaar kunnen we de volgende stap zetten en volleybal in Nederland verder versterken, zodat nog meer mensen kunnen meege-
nieten van onze prachtsport.

Ik wens u veel succes, wijsheid en plezier toe!

Guido Davio
Algemeen directeur    
guido.davio@nevobo.nl   
06 2971 4365  
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Laat je inspireren op het Bestuurderscongres

Op zoek naar inspiratie voor uw werk als bestuurder? Kunt u tips en ideeën gebruiken van andere vol-
leybalverenigingen en experts om het aanbod van uw club uit te breiden of te verbeteren? Noteer dan 
alvast zaterdag 20 mei 2017 in uw agenda, de datum van het Bestuurderscongres in het Kloosterhotel 
in Amersfoort!

Dit congres voor volleybal- en basketbalbestuurders is het platform voor kennisdeling en uitwisseling 
van ervaringen. Jaarlijks staat een actueel thema centraal waar een programma aan gekoppeld wordt 
met interessante workshops en inspirerende sprekers. Daarnaast is er ruim de gelegenheid om contact 
te leggen met collega-bestuurders en is er een informatiemarkt.

In het eerste kwartaal van 2017 zullen het volledige programma voor deze dag en de sprekers gepre-
senteerd worden. 

Via nevobo.nl of het twitteraccount @nevobo blijft u op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen 
voor bestuurders en praktische informatie over het congres. Een greep uit enkele tweets van deelne-
mers van de afgelopen jaren: 

William Klaver -  Erasmus Volley en Beachclub Rotterdam
Evaluatie #volleybalcongres: topprogramma, locatie en organisatie. Verbeterpunt: het had veel meer 
aanwezige bestuurders verdiend

svTOVO'67
Bestuursleden Anne en Mariette zijn vandaag bij het #volleybalcongres! Leuk om te leren en andere 
bestuurders te ontmoeten! @Volleybestuur

Cito Bestuur
Onderweg naar het #volleybalcongres @Volleybestuur in Amersfoort. Benieuwd wat we gaan leren en 
kunnen meenemen naar de clubs! ^LS

Anne Schulze
Directeur @joellestaps tijdens opening #volleybalcongres: "we hebben als volleybalsport al zo veel 
goud in handen!
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Ontmoet collega-bestuurders en leer van elkaar

Blijft u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van besturen? Wilt u verdie-
ping op bepaalde thema’s zoals het beïnvloeden van zaalhuurtarieven of jeugdvolleybal? Haalt u energie 
en inspiratie uit verhalen van collega-bestuurders? Bezoek dan de bijeenkomsten die de Nevobo voor 
alle volleybalverenigingen organiseert!

In iedere regio worden jaarlijks diverse bijeenkomsten georganiseerd voor verenigingsbestuurders, zodat 
er altijd één bij u in de buurt is. Bij de Nevobo kennen we themabijeenkomsten, clusterbijeenkomsten 
(meerdere onderwerpen per bijeenkomst) en het regiosymposium.

Themabijeenkomsten
Afhankelijk van de vraagstukken die spelen organiseren we als bond bijeenkomsten rondom één speci-
fiek thema. Komend seizoen zullen tijdens de themabijeenkomsten drie onderwerpen centraal staan:
• Zeggenschap over de accommodatie
• Werksessies jongensvolleybal
• Starten met beachvolleybal
Samen met de aanwezige bestuurders diepen we het thema uit en geven we elkaar handvatten hoe als 
vereniging met het thema aan de slag te gaan.

Regiosymposium
Tot slot kennen we het regiosymposium dat in iedere regio georganiseerd wordt. Dit symposium gaat 
vooraf aan de Bondsraad, waarbij de bondsraadsleden uw mening meeneemt in haar besluitvorming.  
Naast dit formele gedeelte worden onderwerpen geagendeerd waarover plenair of via ronde tafels van 
gedachten wordt gewisseld.

Alle bijeenkomsten in uw regio vindt u in de activiteitenkalender op nevobo.nl. 

Wij ontmoeten u graag bij één of meerdere bijeenkomsten. En mocht u zelf onderwerpen willen agen-
deren, meld dit vooral aan uw regiokantoor.

 2  Bijeenkomsten in de regio

6 7

https://www.nevobo.nl/activiteiten


Baas in eigen sporthal

Ook uw club huurt wekelijks een lokale sportaccommodatie in. De tevredenheid over de samenwerking 
wisselt per locatie, met name als het gaat om beschikbaarheid van de hal, hoogte van de tarieven en 
de mate van flexibiliteit in het gebruik en de kwaliteit van materialen. 

Als gevolg van veranderende beleidskeuzes (kerntaken) van gemeenten en bezuinigingen zijn er de af-
gelopen jaren steeds meer clubs die na een privatiserings- of verzelfstandigingsproces bij de gemeente, 
eigenaar worden of het beheer en/of exploitatie van (een deel van de) overdekte sportaccommodatie 
zelf verzorgen. Dit gaat vaak in samenwerking met andere zaalsportverenigingen, maar gebeurt ook 
door verenigingen zelfstandig. 

Heeft uw club al eens nagedacht over het versterken van de positie als huurder, over de kansen en 
mogelijkheden die meer zeggenschap over de hal kan bieden? Een echt thuishonk voor uw leden 
bijvoorbeeld of door nieuwe activiteiten te bieden om bijvoorbeeld meer inkomsten te genereren. 

Neem gerust eens contact op met de accountmanager in uw regio om te bespreken wel begeleiding u 
hierbij kunt ontvangen. 

     Meer zeggenschap over de 
 accommodatie
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MIKASA Volleyball MVA200
Officially certified FIVB Competition Ball

MIKASA Volleyball MVA200
Officially certified FIVB Competition BallMIKASA Volleyball MVA200

Officially certified FIVB Competition Ball

“MORE THAN JUST VOLLEYBAL. 
IT’S LIFE.”

WWW.EILERSSPORT.NL WWW.MIKASA.NL

eilerssport-mikasa_adv_VM9.indd   1 14-12-15   15:25
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Volg gratis modules om uw clubcultuur verder te verbeteren!

Samen naar een Veiliger Sportklimaat: is dat nodig in de volleybalsport? Gelukkig vinden er in het 
volleybal inderdaad weinig incidenten plaats. Dat willen we met elkaar uiteraard graag zo houden. 
Daarom is het goed om als vereniging te blijven werken aan een positieve sfeer en cultuur op de club, 
met actieve en betrokken leden.
Voor zowel bestuurders als trainer/coaches en scheidsrechters zijn modules ontwikkeld die kosteloos 
gevolgd kunnen worden:

Sportief Besturen - bestuurders: Leer de rollen die u als verenigingsbestuurder hebt 
herkennen en gebruiken om binnen uw vereniging een positieve cultuur op te zetten met betrokken 
leden (1x 3 uur).

Besturen met een Visie - bestuurders: Aan de slag met het verenigingsbeleid. Zet 
de stip op de horizon voor uw vereniging en leer hoe u uw vereniging nog effectiever kunt organiseren 
(3x 3 uur).

Sportief Coachen – trainers/coaches, TC-leden: Dit verenigingstraject 
maakt alle betrokkenen bij het vaststellen en uitvoeren van het technisch beleid binnen de club bewust 
van hun pedagogische rol en reikt handvatten aan waarmee zij hier uitvoering aan kunnen geven. Denk 
bijvoorbeeld aan positief coachen (2x 3 uur).

Coach de Coach- bestuurders, trainers/coaches, TC-leden: Dit vereni-
gingstraject heeft als doel mensen met een hart voor de vereniging op te leiden tot trainerscoach. De 
trainerscoach is iemand die er altijd is voor de trainers, bij vragen en bij het plannen van hun persoon-
lijke ontwikkeling en trainersloopbaan (3x 3 uur voor trainers/coaches en praktijkbegeleiding).

Fijne wedstrijd: scheidsrechters, trainers/ coaches: Tijdens deze avond 
gaan scheidsrechters en trainers/coaches met elkaar in gesprek over hoe je samen zorgt voor een fijne 
wedstrijd waarin plezier in het spel de boventoon voert (1x 3 uur). 

Weerbaarheid Arbitrage – scheidsrechters: Tijdens deze scholing ontvangt de 
deelnemer handvatten waarmee deze als scheidsrechter weerbaarder wordt gemaakt. Zo zal de official 
beter in staat zijn om met lastige omstandigheden tijdens een wedstrijd om te gaan (1x 3 uur).

Lang leve de sportouder – ouders, trainers/ coaches, bestuur-
ders: Tijdens deze ouderavond wordt ingegaan op het sportplezier van jongeren en de rol die ouders 
daarbij hebben. Op deze manier creëert u ook direct meer betrokken ouders bij de club (1x 3 uur).

Platform www.sportplezier.nl – ouders, bestuurders, trainers/
coaches: sportplezier.nl inspireert zowel ouders als bestuurders en trainers/coaches van vereni-
gingen samen werk te maken van een prettige sfeer op de vereniging. Door ouders en kader bewust 
te maken van hun rol in het vergroten van het sportplezier van hun kinderen bijvoorbeeld. Bestuurders 
krijgen tips over het betrekken van ouders bij de club. Naast gebruik maken van het digitale platform 
kunt u een ouderavond (laten) verzorgen op uw club.

Op nevobo.nl/activiteiten is te vinden waar bovenstaande bijeenkomsten gehouden worden en kunt u 
zich direct inschrijven. Staat geen van de activiteiten op een locatie bij u in de buurt gepland, maar 
wilt u wel graag deelnemen, neem dan contact op met een accountmanager in uw regio. Op de laatste 
pagina van dit boekje vindt u de contactgegevens van alle accountmanagers.

Week van het Sportplezier - 'Hoe gastvrij is jouw vereniging?!'
Ook dit jaar kan uw club zich weer van haar leukste kant laten zien tijdens de Week van het Sportple-
zier. Van 4 t/m 12 maart 2017 staat opnieuw het plezier van al uw teams, trainers/coaches, scheids-
rechters en supporters centraal. Doe mee! 
Hoe? Trakteer de tegenstander en/of scheids voor of na de wedstrijd, laat vriend(en) of ouders een 
keer meetrainen, geef uw trainer/coaches een cadeautje, bedank ouders op de tribune met een kaartje 
voor het aanmoedigen... Alles om het nog plezieriger te maken in en om het veld! 

http://sportplezier.nl
https://www.nevobo.nl/activiteiten


Online helpdesk verenigingsondersteuning

NOC*NSF is, in samenwerking met veel sportbonden, medio 2016 begonnen met sport.nl/voorclubs. Op 
deze site is allerlei sport generieke informatie te vinden die ook uw club kan ontzorgen of inspireren 
een volgende stap te maken. Een online portaal voor verenigingsondersteuning, maar dan alleen met de 
thema’s die sportbreed gelden. 

Artikelen, van good practices tot nieuwsberichten, zijn onderverdeeld in de categorieën Bestuur & 
organisatie, Communicatie, Sportiviteit & Respect, Accommodatie en kantine, Vrijwilligers & personeel, 
Duurzaamheid/Financiën/Subsidies, De ‘open club’, Leden werven en behouden, Samenwerking en 
Sportiviteit & Respect.

Zoek en vind antwoorden op uw vragen en goede voorbeelden op sport.nl/voorclubs. Mist u iets? Laat 
het ons vooral weten!
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NEDERLAND WINT
Wij zijn Nederlandse Loterij. Een nieuwe naam achter zeven bekende 

kansspelen. Samen gaan wij voor een gezonder, socialer en gelukkiger 
Nederland. Daarom investeren we onze opbrengst in de Nederlandse 
samenleving. Met een flink deel daarvan steunen we doelen op het  

gebied van sport en bewegen. 
 

Samen maken we sport en beweging bereikbaar voor iedereen.  
Van jong tot oud, van Olympisch tot paralympisch, en van revalidatie  

tot gehandicaptensport. Want kinderen krijgen bijvoorbeeld meer 
zelfvertrouwen door te sporten, ouderen maken meer contact en de 

maatschappij wordt sterker door gezonde en fitte mensen.
 

Door mee te spelen met één van onze kansspelen, weet je één ding zeker:  
je draagt bij aan een gelukkig en gezond Nederland.

 

NEDERLANDSELOTERIJ.NL

1062.00.010 DNL_210x297.indd   1 14-11-16   13:37

http://sport.nl/voorclubs
http://sport.nl/voorclubs
mailto:susan.van.leeuwen%40nevobo.nl?subject=Sport.nl/voorclubs
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Goede trainingen zorgen voor tevreden leden

Een goede, leuke trainer is van grote invloed op het plezier van de sporter. Uit onderzoek blijkt even-
eens dat sporters meer willen betalen voor kwaliteit, zodat u ook de financiële ruimte heeft om dit te 
faciliteren. 

Hoe kunt u als bestuurder zorgen voor kwaliteit? Geef uw trainers op voor één van de opleidingen tot 
volleybaltrainer binnen de VolleybalACADEMIE! De Nevobo biedt diverse opleidingen op verschillende 
niveaus aan, zodat u altijd de opleiding vindt die bij de kwaliteiten en wensen van uw trainers past.

Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijkheden binnen de VolleybalACADEMIE. Klik hier voor 
meer informatie en om aan te melden. Trainers kunnen individueel inschrijven, of u kunt als club een 
opleiding in huis organiseren.

Beginnerscursus Beach/CMV
Een opwarmertje voor iedereen die (nog) niet een hele opleiding wil volgen. Meestal bestaat deze 
opleiding uit twee bijeenkomsten van 3 uur waarin de basisprincipes van begeleiden en training geven 
worden meegegeven.

Volleybaltrainer 2 (Indoor, CMV of Beach)
De VT2 werkt binnen verenigingsverband met jeugd, recreanten en/of senioren tot en met de 2e 
klasse van de regio. In de opleiding wordt geleerd trainingen te geven, wedstrijden te begeleiden en te 
assisteren bij (sport)activiteiten.

Volleybaltrainer 3 (Indoor, CMV, Para of Beach)
De VT3 is zelfstandig werkzaam binnen de breedtesport. De opleiding richt zich op het coachen en 
trainen van (jeugd)teams tot en met de 3e divisie. Daarnaast wordt geleerd activiteiten te organiseren 
en verenigingstrainers te begeleiden.

Volleybaltrainer 4 (Indoor of Beach)
De VT4 opleiding leidt op tot een volleybaltrainer die werkt met selectieteams binnen één (of meer-
dere) vereniging(en). De volleybaltrainer 4 is werkzaam in de Topdivisie, 1e of 2e divisie, bij het RTC1, 
Talent Team of bij jeugdteams op nationaal niveau. De VT4 richt zich op het coachen, trainen en 

1RTC = Regionaal Talent Centrum, zie ook pagina 32

begeleiden van deze selectieteams, maar ontwikkelt ook technisch beleid en adviseert de vereniging 
hierover.

Volleybaltrainer 5 (sportoverstijgend)
De opleiding VT5 van Topcoach 5 leidt op tot een volleybaltrainer en coach die werkt in de top van het 
nationale en internationale volleybal. De volleybaltrainer 5 is werkzaam in de eredivisie en/of de natio-
nale selecties en richt zich op het coachen, trainen en begeleiden van deze topteams, maar ontwikkelt 
ook topsportbeleid.

Masteropleiding
Wanneer trainers al een trainersdiploma hebben, kunnen zij via een mastermodule versneld ook CMV-, 
paravolley- of beachtrainer worden.

https://www.nevobo.nl/trainer-coach/opleiding-tot-trainer/


Hoe zorgt uw club dat uw trainers zich blijven doorontwikkelen?

Vindt u het belangrijk dat trainers hun kennis en vaardigheden up to date houden? Heeft u ambitieuze 
trainers binnen uw vereniging die altijd wel iets willen verbeteren? Of heeft u trainers die meer bagage 
willen om bepaalde “moeilijke” situaties of trainingsgroepen beter te begrijpen?

De Nevobo biedt een groot scala aan bijscholingsaanbod om trainers/coaches continu te kunnen blijven 
ontwikkelen. Op nevobo.nl/trainerslicentie kunt u exact vinden welk aanbod er is. Wanneer uw trai-
ner(s)  bijscholingen volgen en zo iedere vier jaar 20 licentiepunten halen, blijft hun licentie bovendien 
geldig.

Vanuit het subsidieprogramma Veilig Sport Klimaat worden momenteel, naast het reguliere aanbod, 
onderstaande modules tegen hele lage prijzen aangeboden:
• Er is meer te winnen 3 x 3 uur - 10 Licentiepunten
• Omgaan met pubers 3 x 3 uur - 10 Licentiepunten 
• Omgaan met 6 tot 12 jarigen 3 x 3 uur - 10 Licentiepunten
• Autisme 3 uur - 3 Licentiepunten
• Preventie seksuele intimidatie 3 uur - 3 Licentiepunten
• Mentale weerbaarheid trainers en coaches 7 uur - 5 Licentiepunten

Alle bijscholingen worden zoveel mogelijk bij u in de buurt georganiseerd. Op het activiteitenoverzicht 
op nevobo.nl/activiteiten en in de online NOC*NSF kalender kunt u zien welke module wanneer & waar 
gepland staat. 

Mocht u een bijscholing willen organiseren binnen uw club, dan kunt u contact opnemen met de 
volleybalopleiders in uw regio! Klik hier voor hun contactgegevens. 
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https://www.nevobo.nl/trainer-coach/opleiding-tot-trainer/ondernemers-vt2-en-vt3/


Faciliteer uw trainers met heel veel oefenmateriaal

Hoort u dit wel eens van uw trainers?
• ‘Er komen nieuwe kinderen meetrainen, welke oefeningen moet ik geven?’
• ‘Ik wil meer afwisseling in mijn trainingen’
• ‘Wie kan mij helpen aan nieuwe oefeningen voor mijn spelers?’

Er zijn diverse leskaarten ontwikkeld voor de speelvormen Beachvolleybal, Cool Moves Volley en Smash-
ball met als doel antwoord geven op bovenstaande vragen. De overzichtelijke leskaarten beschrijven 
oefeningen voor alle leeftijdsgroepen en niveaus. De leskaarten bieden trainers, ouders, maar ook 
docenten of spelbegeleiders de mogelijkheid om kinderen, jeugd en volwassenen kennis te laten maken 
met en te enthousiasmeren voor (beach)volleybal.

De leskaarten bieden u:
• Keuze uit vele soorten oefeningen;
• Oefeningen voor alle leeftijdsgroepen (elke leeftijdsgroep heeft een specifieke kleur);
• De mogelijkheid om de kaarten los of als reeks te gebruiken;
• Tips om oefeningen gemakkelijker/moeilijker te maken;
• Een lijst met de benodigde materialen per oefening;
• Vele leerelementen die gewaarborgd zijn door de input van experts.

De leskaarten Beachvolleybal, Cool Moves Volley en Smashball kunnen gebruikt worden:
• Als trainingsstof binnen de (beach)volleybalvereniging;
• Als lessenreeks in de gymles op basisscholen en voortgezet onderwijs;
• Voor buiten- en naschoolse (sport)activiteiten.

De leskaarten zijn gratis te downloaden, klik daarvoor hier. U vindt ook een leskaart SMASH! voor 
basisonderwijs op de pagina hiernaast. 

Naast leskaarten heeft de Nevobo een lesboek ontwikkeld, speciaal gericht op het trainen van jongens. 
Klik hier voor het bestelformulier van Let’s SMASH! (€14,95/stuk, ex. verzendkosten).
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https://www.nevobo.nl/onderwijs/informatie-voor-lo-docenten/lesmateriaal
http://fd7.formdesk.com/Nevobo/Nationaal_Bestelformulier_Smashballboekvoortrainers


Maak werk van arbitrage binnen uw vereniging

Heeft u elk jaar problemen om voldoende scheidsrechters te vinden? Zijn nieuwe scheidsrechters vol-
doende voorbereid op hun taak? Is er van sportiviteit en respect richting uw scheidsrechters te weinig 
sprake? Tijd voor actie!

Clubarbitrageplan en Scheidsrechtercoördinator
Het clubarbitrageplan helpt u om arbitrage binnen uw club de aandacht te geven die het verdient en 
zodoende bovenstaande problemen op te lossen. Klik hier om het plan te downloaden en te lezen wat 
het andere verenigingen met soortgelijke vraagstukken gebracht heeft. 

De scheidsrechtercoördinator is een belangrijke schakel tussen bestuur, scheidsrechters en bond. 
Hij is verantwoordelijk voor werving, opleiding, aanwijzen, begeleiden, behouden en belonen van die 
waardevolle officials. Een hele klus! De handleiding scheidsrechtercoördinator helpt ook uw coördinator 
op weg zijn of haar functie zo goed mogelijk te vervullen.

Arbitragesymposia
Jaarlijks worden startbijeenkomsten voor scheidsrechters georganiseerd, gericht op de kwaliteit van 
de officials. Veel nieuwe (spel)regels worden besproken aan de hand van filmpjes. De presentaties van 
deze startbijeenkomsten vind je hier.

Teamtevredenheid
Spelplezier en tevredenheid van teams zijn erg belangrijk. Daarom wordt ieder team in de eredivsie t/m 
promotieklasse na iedere wedstrijd gevraagd de arbitrage te beoordelen. Hij of zij ontvangt automatisch 
na de wedstrijd een teamtevredenheidsformulier met vijf vragen over o.a. techniek en het toepassen 
van spelregels. De scheidsrechter leert van deze feedback. En dat levert meer spelplezier en tevreden-
heid op bij alle wedstrijddeelnemers!

Scheidsrechtershirt
Met ingang van seizoen 2016-2017 fluiten bondsscheidsrechters in een donkerblauw shirt met lange 
mouwen. Vind je het leuk om je verenigingsscheidsrechters ook te voorzien van zo’n nieuw scheids-
rechtershirt? Je kunt het nieuwe Errea-shirt voor € 25,- (ex. verzendkosten) hier bestellen.

Week van de Scheidsrechter #scheidsbedankt
Jaarlijks vindt in de eerste week van oktober de “Week van de Scheidsrechter” plaats. Volleyballend 
Nederland wordt één keer per jaar opgeroepen hun officials in het zonnetje te zetten. Of je dat als 
team nu doet bij een wedstrijd of als vereniging voor al je verenigingsscheidsrechters, doet er niet 
toe. Een blijk van waardering geeft iedere official weer extra motivatie en energie voor het seizoen. En 
onderstreept hoe belangrijk ze zijn: zonder scheids geen wedstrijd!

Jeugdplan
Met het Jeugdplan willen we clubs gaan helpen om hun jonge, ambitieuze scheidsrechters beter te 
maken. Middels extra begeleiding proberen we de scheidsrechters en de verenigingen te ondersteunen. 
Zo kunnen scheidsrechters zich sneller ontwikkelen en doorstromen naar een hoger niveau. Tot aan 
het internationale circuit! Alle officials die ambitie hebben en jonger zijn dan 26 jaar kunnen aan het 
Jeugdplan deelnemen. Voor meer informatie neem contact op met uw regiokantoor.
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https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/beleid-clubzaken/clubarbitrage/
https://www.nevobo.nl/official/werving/scheidsrechtersco-rdinator/
https://www.nevobo.nl/official/regelgeving/reglementen/
https://www.nevobo.nl/official/begeleiding-en-beoordeling/teamtevredenheid/
https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/beleid-clubzaken/clubarbitrage/
https://www.nevobo.nl/official/waardering/week-van-de-scheidsrechter/
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Stoom uw leden klaar voor hun taak als scheidsrechter

Veel verenigingen kampen met een tekort aan goed opgeleide scheidsrechters. Terwijl voldoende goed 
opgeleide scheidsrechters het spelletje voor iedereen nog leuker maken! 
Binnen de VolleybalACADEMIE zijn er de volgende scheidsrechtersopleidingen:

Volleybalmasterz
Een digitale spelregeltoets waarbij alle leden hun spelregelbewijs met de scheidsrechter licentie V6 
kunnen behalen. Ze mogen dan tot en met de 3e klasse in de regio wedstrijden begeleiden. 

Volleybalscheidsrechter 2 (VS2)
Een opleiding die binnen de eigen club plaatsvindt en daardoor zeer laagdrempelig en persoonlijk is. 
Na de Proeve van Bekwaamheid (PvB) ontvangt de deelnemer een diploma om in de 1e en 2e klasse 
senioren en Topjeugd A & B te mogen fluiten.

Volleybalscheidsrechter 2 Jeugd (VS2 Jeugd)
Een opleiding die binnen de eigen club plaatsvindt en daardoor zeer laagdrempelig en persoonlijk is 
met speciale begeleiding voor de jeugd tot 18 jaar. Na de Proeve van Bekwaamheid (PvB) ontvangt de 
deelnemer een diploma om de 3e klasse senioren en regionale jeugdwedstrijden te mogen fluiten.

Volleybalscheidsrechter 3 (VS3)
Een opleiding die regionaal georganiseerd wordt door de Nevobo en jaarlijks start in september. De 
opleiding bestaat uit 3 bijeenkomsten, minimaal 6x een wedstrijd fluiten, een praktijkdag, het maken 
van de spelregeltoets en het afleggen van de Proeve van Bekwaamheid (PvB). Met het VS3 diploma is 
een scheidsrechter bevoegd om de promotieklasse of 3e divisie te fluiten.

Volleybalscheidsrechter 4 (VS4)
Volleybalscheidsrechter 4 leidt op om wedstrijden in de 1e en 2e divisie te kunnen fluiten. In de 
opleiding leert de kandidaat om te gaan met verschillende randverschijnselen die op het genoemde 
niveau (kunnen) plaatsvinden. De opleiding besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan communicatie en 
weerbaarheid.

Volleybalscheidsrechter Beach 4 (BVS4)
De BVS4 opleiding leidt scheidsrechters op tot beachscheidsrechter in de (nationale) 1e divisie. Deelne-
mers dienen minimaal de VS3 opleiding te volgen of te hebben afgerond. Daarnaast kunnen beachvol-
leyballers die minimaal op het 2e divisie niveau hebben geacteerd zich aanmelden.

Paravolleyscheidsrechter 4 (ZVS4)
Iedereen die ervaring heeft met paravolley (zitvolleybal) of volleybalscheidsrechter is op minimaal 
promotieklasse-niveau mag zich hiervoor opgeven. De inhoud van deze opleiding is vergelijkbaar 
met het VS4 traject van indoor volleybal, maar de praktijkinvulling zal bij paravolleywedstrijden gaan 
plaatsvinden.

Volleybalscheidsrechter 4 Top (VS4 TOP)
De scheidsrechter 4 Top leidt wedstrijden in de ere- en topdivisie. In de opleiding leren deelnemers 
omgaan met verschillende randverschijnselen die op het genoemde niveau (kunnen) plaatsvinden.

Klik hier voor meer informatie over de scheidsrechteropleidingen van de VolleybalACADEMIE.  

 

https://www.nevobo.nl/official/opleiding-en-bijscholing/


 11  VolleybalMasterz en Spelregelcafé! 
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Vergroot het spelplezier van uw leden met de online spelregeltoets

Het lijkt zo logisch om te zeggen dat je, voordat je een spelletje gaat spelen, eerst op de hoogte moet 
zijn van de spelregels. Maar we kunnen niet verwachten dat alle spelers, coaches, scheidsrechters en 
publiek 100% spelregelkennis hebben en het ook nog eens over ieder punt eens zijn. Het is daarom 
goed om met z’n allen te streven naar meer kennis, minder discussie en meer spelplezier.

Optimale spelregelkennis maakt volleyballen namelijk voor iedereen leuker. En wist u dat de winkans 
wordt vergroot wanneer u de spelregels kent? Volleybalmasterz.nl levert dus winst op voor uw club én 
uw leden. Reden te meer om te surfen naar www.volleybalmasterz.nl en dat spelregelbewijs te halen!

Via Volleybalmasterz.nl kan op een leuke, laagdrempelige manier kennis worden opgedaan van het 
volleybalspel. Op de site leren leden op een leuke én handige manier de spelregels beter begrijpen. Er 
zijn talloze oefentoetsen en uitleg in heldere taal over 15 lastige spelsituaties te vinden. Ook vindt u er 
een spelregelboekje in begrijpelijke taal. Ook kan iedereen op Volleybalmasterz.nl gratis en eenvoudig 
zijn spelregelbewijs halen. Een leuke bijkomstigheid is dat met dit spelregelbewijs ook wedstrijden in de 
laagste klassen kunnen worden gefloten.

Volleybalmasterz.nl werd in het kader van ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ ontwikkeld in samenwerking 
met NOC*NSF. De site is vooral gemaakt voor de jeugd van 12-18 jaar, maar al uw leden kunnen hun 
spelregelbewijs halen via Volleybalmasterz.nl.

Organiseer een Spelregelcafé
Samen met de verenigingen willen we het behalen van een spelregelbewijs door alle volleyballers 
stimuleren. Het organiseren van een eigen Spelregelcafé is daarvoor een mooie aftrap.

Een draaiboek voor het organiseren van een Spelregelcafé vindt u op Volleybalmasterz.nl. 

http://Volleybalmasterz.nl
https://www.volleybalmasterz.nl/clubs-trainers/clubs/


Van scholentoernooi naar Nationaal Kampioenschap

Op zoek naar meer jeugdleden? Zeker als u jaarlijks clinics verzorgt op de lokale basisscholen, is dat 
programma eenvoudig uit te breiden door mee te doen aan School Moves Volley (SMV).

Via School Moves Volley krijgen basisschoolleerlingen van de lokale vereniging clinics, waarna ze wor-
den uitgenodigd om een afsluitend SMV-toernooi te spelen. De winnaars van dit toernooi mogen naar 
het Provinciaal Kampioenschap (georganiseerd door Nevobo in samenwerking met een vereniging). De 
winnaars van de Provinciale Kampioenschappen mogen aantreden op het Nationaal Kampioenschap. 

Meedoen? U kunt bij de Nevobo terecht voor subsidies voor clinics en toernooien. Eerst meer informa-
tie? U vindt het in het handboek School Moves Volley op nevobo.nl/smv. 

Organiseert uw club al een scholentoernooi, maar staat deze nog niet als officiële voorronde van het 
Provinciaal Kampioenschap vermeld? Laat het weten aan uw Nevobo regiokantoor! 
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 12  School Moves Volley

https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/join-volleybal/kansen-en-extras-voor-clubs-en-scholen/
http://www.nevobo.nl/smv


 

 13  Volleybalspeeltuin en Nijntje Beweegdiploma
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Breng ook de allerkleinsten in beweging!

Steeds meer verenigingen gaan ermee aan de slag; het binden van 3-6 jarigen. Op die leeftijd kun je 
natuurlijk nog niet echt gaan volleyballen. De focus bij deze jonge kinderen ligt bij het uitbreiden en 
verbeteren van motorische vaardigheden. Daar hebben ze later bij praktisch iedere sport wat aan!

Naast maatschappelijke voordelen, zorgt een aanbod voor 3-6 jarigen ook voor een vroege kennis-
making met uw vereniging. Doe daar uw voordeel mee! Uit onze cijfers blijkt dat er verenigingen zijn 
waarbij 60% van de 3-6 jarigen doorstroomt naar het reguliere jeugdvolleybal.

Aan de slag met deze doelgroep? Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo kun je aan de slag met de 
Volleybalspeeltuin, maar ook met het Nijntje Beweegdiploma. Beide concepten bestaan uit een lessen-
reeks met bewegingsthema’s als rollen, duikelen, kruipen, huppelen, hinkelen, klauteren, balanceren en 
meer. 

Meer weten? De Nevobo accountmanager in uw regio helpt u graag verder. Klik hier voor meer info en 
een filmpje van het Nijntje Beweegdiploma. 
  

 

https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/verenigingsproducten/nijntje-beweegdiploma


      Volleyballen op Cruyff Courts, Krajicek 
  Playgrounds en Schoolplein 14
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Waarom alleen binnen volleyballen als het ook buiten kan?!

De Nevobo, de Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation hebben de handen ineen geslagen om 
meer jeugd in beweging te brengen. Naast de scholenclinics kan de jeugd ook middels Smashball ken-
nismaken met volleybal op Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds. De Smashball kit wordt toegevoegd 
aan het speelmateriaal van scholen die beschikken over Schoolplein14.

De samenwerking biedt lokale volleybalverenigingen kansen, dus heeft uw club een goede samenwer-
king met de lokale scho(o)l(en) of ligt er een Cruyff Court of Krajicek Playground in de buurt? Biedt 
uw hulp aan bij het volleybalaanbod! 

Weten of en hoe u een dergelijk aanbod kunt starten? De Nevobo accountmanager in uw regio helpt u 
graag op weg!

 14



Herken en ontwikkel talent

Heeft u talentvolle spelers of speelsters binnen uw vereniging? Er zijn aanvullende trainingen waarmee 
we dat talent zo goed mogelijk verder ontwikkelen.  

Regionaal Talent Centrum
Het Regionaal Talent Centrum (RTC) biedt talentvolle volleyballers en volleybalsters extra trainingen, 
aanvullend op de trainingen bij de club. De RTC’s zijn bedoeld voor de beste jeugdvolleyballers, in 
verschillende leeftijdscategorieën. Vanuit onze visie op volleybal talentontwikkeling wordt tijdens de RTC 
jeugdopleiding indoor en beachvolleybal aangeboden.

Op alle RTC locaties wordt nauw samengewerkt met een Topsporttalentschool, zodat het talent 
onderwijs en volleybal kan combineren. Een Topsporttalentschool zorgt voor aanpassing van het rooster, 
zodat een talent alle trainingen bij het RTC kan volgen. Wij adviseren de talenten hier gebruik van te 
maken, maar stellen het niet verplicht. 

Deze steden beschikken inmiddels over een Nevobo RTC: 
Alkmaar - Almelo – Apeldoorn –Sneek (RTC Friesland) - Groningen - Nijmegen -Rotterdam – Sittard - 
Weert – Zwolle

Regiotrainingen
Ook biedt de Nevobo talent-/regiotrainingen aan. Dit zijn extra trainingen die door uw Nevobo regio-
kantoor of enkele verenigingen uit de regio worden georganiseerd. Ook regiotrainingen zijn bedoeld als 
aanvulling op  trainingen bij de club. Wanneer het RTC om praktische of sporttechnische redenen (nog) 
een stap te ver is, kan een talent terecht op een regiotraining. 

Klik hier voor een overzicht van Regiotraining-locaties. Ook de talentherkenningscriteria vindt u op deze 
webpagina. Ga vooral ook na hoe gemotiveerd uw talent is om extra te trainen. Voldoet uw talent aan 
de gestelde herkenningscriteria én wil hij of zij graag extra trainen, meldt ze dan aan voor de selectie-
dagen. Deze worden altijd aan het begin van het seizoen gepland.

Wanneer uw clubtrainer contact wenst met een regio- of RTC-trainer, neemt u dan contact op met uw 
regiokantoor.

 15  Talenttrainingen Nevobo 
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https://www.nevobo.nl/topsport-talent/jeugdopleidingen/regionale-jeugdopleidingen-indoor/


 

 16  Smashball en jongensvolleybal
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Volleybal is smashing!

Vraag aan kinderen wat zij het leukste aan volleybal vinden en zij zullen massaal antwoorden met: 
smashen! Vooral jongens rammen graag tegen een bal. 

In dat licht werd Smashball ontwikkeld: een uitdagend volleybalspel waarin de meest aantrekkelij-
ke volleybaltechniek, de smash, centraal staat. De volleybalbeleving is binnen deze methodiek het 
uitgangspunt, waardoor onze sport voor de jeugd een stoerder, aantrekkelijker en uitdagender karakter 
krijgt. 

Scholen en verenigingen zijn enthousiast:
• “Elke training vragen de kinderen om Smashball.”
• “Ook de meisjes vinden het leuk, vooral het slaan en bewegen.”

Smashball is opgebouwd uit 4 levels, waarbij elke rally eindigt met een smash. Smashball kan binnen 
uw vereniging op verschillende manieren zorgen voor het binden van meer jongens (en meisjes):
• Door Smashball oefeningen te integreren in het huidige trainingsaanbod;
• Door naast de reguliere trainingen, specifieke Smashball trainingen organiseren;
• Dootr Smashball toernooien te organiseren waarbij de jeugd van verschillende verenigingen uit de 
buurt de strijd met elkaar aangaan.

Aan de slag
Aan de slag met het vinden en binden van jongens? In 2017 worden er verschillende werksessies 
georganiseerd over dit thema. Uw jeugdtrainers kunnen alvast aan de slag met Smashball. Deze metho-
diek en veel oefeningen staan beschreven in het Smashball-boek ‘Let’s SMASH! – praktisch handboek 
Smashball voor trainers”. U kunt dit lesboek voor € 14,95 (ex. verzendkosten) bestellen door hier te 
klikken.

Wilt u meer weten over Smashball, starten met Smashball, een clinic bij uw vereniging of de werk-
sessies? Klik hier voor meer informatie  of neem contact op met één van de accountmanagers op uw 
regiokantoor.

https://www.nevobo.nl/trainer-coach/smashball/trainingsmateriaal/
https://www.nevobo.nl/trainer-coach/smashball/


 

 17  Beachvolleybalaanbod
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Van zaal naar zand

Wil uw vereniging ook iets met beachvolleybal, maar weet u niet hoe en waar u moet beginnen? Het 
‘Brondocument Beachvolleybal’ geeft antwoord op al uw beachvolleybalvragen!

• Wat kunnen we doen om een beachvolleybalafdeling/vereniging op te starten?
• Wat voor accommodatie en welk materiaal hebben we nodig?
• Hoe integreren we beachvolleybal binnen de zaalvereniging?
• Wat is het classificatiesysteem?
• Welk(e) toernooi(en) van de beachcompetitie kunnen we bij onze club organiseren?
• Voor jeugd bieden we beachtrainingen aan, welke toernooien kunnen zij spelen?
• Hoe maken we van onze volleybaltrainers ook beachtrainers?

Het Brondocument Beachvolleybal geeft verenigingen, bestuurders en leden die willen starten met 
beachvolleybal (of het huidig aanbod willen verbeteren of uitbreiden) handvatten om dat te doen.

De informatie in het Brondocument is uitgebreid: van beleidszaken, manieren van samenwerken met de 
gemeente, lidmaatschap- en organisatiestructuren tot soorten materialen voor de accommodatie, het 
classificatiesysteem en toernooi-eisen.

Het digitale document is gebruiksvriendelijk, doordat eenvoudig doorgeklikt kan worden van het ene 
naar het andere onderwerp. Het document wordt bovendien twee maal per jaar vernieuwd, zodat alle 
informatie actueel blijft.

Aan de slag met beachvolleybal? Bekijk het Brondocument voor tips over aanbod, accommodaties, ka-
der en subsidies. Uw Nevobo accountmanager denkt graag mee en kan u bovendien in contact brengen 
met verenigingen die ervaring hebben in het aanbieden van beachvolleybal. 

https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/accommodatie/beachaccommodatie/
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...paravolley
Volleybal voor mensen met een beperking en chronisch gebles-
seerden

Kunnen mensen met een fysieke beperking of leden met een (langdurige of chronische) blessure bij 
uw vereniging terecht? Met paravolley is dat mogelijk! 

Paravolley (voorheen zitvolleybal) is een variant op indoor volleybal, speciaal ontwikkeld voor mensen 
die niet (meer) staand kunnen volleyballen. Al hoef je niet gehandicapt of geblesseerd te zijn om 
paravolley te mogen spelen; iedereen mag meedoen aan de Nederlandse competitie.

Paravolley wordt gespeeld op een veld van 6 bij 10 meter. Het net heeft een hoogte van 115 centimeter 
bij de heren en 105 centimeter bij de dames. De spelregels zijn grotendeels gelijk aan zaalvolleybal, 
met één belangrijke toevoeging; paravolleyers moeten tijdens het spelen van de bal contact hebben 
met de vloer met het zitvlak of enig deel van de romp. 

Er is geen extra materiaal nodig om met paravolley te starten; eigenlijk hoeft u alleen het net lager te 
hangen en het veld kleiner te maken. Wel is het prettiger als u een trainer een scholing laat volgen.
De Nevobo kan u via diverse ervaringsdeskundigen ondersteunen bij het opzetten van een paravolleytak 
binnen de vereniging. Bijvoorbeeld bij het werven van spelers, het opleiden van kader en het ontwikke-
len van een toekomstvisie of technisch beleidsplan. 
Vorig jaar startten VCH Hoofddorp en Volar Arnhem met paravolley. Vanuit maatschappelijke verant-
woordelijkheid, maar ook om een nieuwe doelgroep aan te boren en zo het aantal leden te verhogen. 

Meer weten? Mail met hans.mater@nevobo.nl  

... 60+ aanbod
Een leven lang volleyballen! 

Het aantal 60+ers in Nederland groeit snel en dat biedt kansen voor sportverenigingen!
60+ers blijven namelijk graag in beweging. Daarnaast hebben zij over het algemeen meer tijd om zich 
actief in te zetten voor uw club en onze sport. Kansen te over dus! 
Aan de slag met 60+ers? Veel verenigingen bieden al een aparte volleybalvariant aan voor 60+ers. 
Daar hoeft u dus niet meer over na te denken. Onze accountmanagers helpen u graag verder, klik hier 
voor hun contactgegevens.

mailto:hans.mater%40nevobo.nl%20?subject=paravolley


 19  Volleybalkampen in de zomer 
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Een te gekke week boordevol sport en plezier!

Nevobo organiseert al 30 jaar volleybalkampen voor volleyballers van 10 tot en met 19 jaar. Deze grote 
groep is weer opgedeeld in diverse leeftijdscategorieën. Onder professionele begeleiding is de jeugd een 
hele week druk in de weer met hun favoriete sport. Naast fanatieke trainingen van (bekende) volley-
ballers en binnen- en buitentoernooien, worden er veel meer leuke activiteiten georganiseerd. Sport en 
plezier staan voorop!

Tijdens een volleybalkamp wordt er uiteraard veel gevolleybald, maar is er ook veel tijd voor activiteiten 
als spannende bosspelen, spetterende shows, ingewikkelde puzzeltochten en sportieve themaspelen. De 
goed opgeleide en creatieve leiding bedenkt jaarlijks een thema en een afwisselend programma, zodat 
niemand zich hoeft te vervelen.

Uw jeugd op volleybalkamp?
Informeer uw jeugdleden over de mogelijkheid om een week in de zomervakantie op volleybalkamp te 
gaan. Voor promotie van de kampen in uw sporthal of kantine zijn posters en flyers beschikbaar. U kunt 
deze (kosteloos) bestellen via volleybalkampen@nevobo.nl.

Bent u of kent u een geschikte volleybalkampbegeleider (tussen de 22 en 30 jaar), laat het ons weten!

Meer informatie
Meer informatie over de volleybalkampen kunt u vinden op volleybal.nl/volleybalkampen. De volleybal-
kampen zijn ook op Facebook te volgen: Facebook.com/volleybalkampen. 

Bericht van een ouder tijdens een volleybalkamp: “Het is nog niets eens voorbij,  maar ik wil jullie nu 
al bedanken voor het  leuke kamp. Ik was gelijk onder de indruk van het hartelijke en warme ontvangst 
van de jeugd bij het verzamelen. Dit is derde keer dat mijn dochters  op kamp gingen, maar de eerste 
keer dat mijn meiden zo ontspannen waren. De oudste is chronisch ziek, dus erg gevoelig en heeft snel 
last van heimwee, maar zelfs zij is helemaal op haar gemak. Haar zus belt niet eens, terwijl het wel 
mogelijk is. Dus heel erg bedankt. Ik wilde dat even kwijt”.

mailto:volleybalkampen%40nevobo.nl?subject=
mailto:volleybalkampen%40nevobo.nl?subject=
http://volleybal.nl/volleybalkampen
http://Facebook.com/volleybalkampen


Alle competitie informatie altijd en overal binnen handbereik!

Om onze leden zo goed mogelijk te bedienen, bieden we onder meer een professionele app voor Iphone 
en Android aan. Alle competitie-informatie wordt via deze veilige, betrouwbare app ontsloten. Daarbij 
zijn alle data altijd up-to-date en gratis toegankelijk, voor iedereen.

Volleybal.nl - Mijn Competitie is dé officiële app voor alle volleyballers, verenigingen, officials en ieder-
een die op de hoogte wil blijven van de Nevobo volleybalcompetitie, zoals het speelschema, uitslagen en 
standen.

De belangrijkste functionaliteiten:
• Uw favoriete teams en competities volgen;
• Alle volleybaluitslagen en standen bekijken;
• Uitslagen en standen delen via social media;
• De laatste competitie-info raadplegen;
• Routebeschrijving naar de sporthal;
• Wedstrijdschema’s in uw agenda zetten;
• Prognoses bekijken en tegenstanders uitdagen.

Download de Nevobo competitie-app VolleybalNL – Mijn Competitie gratis in de playstores.

QR code voor Iphone     QR code voor Android

 20  De App 'Mijn Competitie'!
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 21  Digitaal Wedstrijd Formulier

44 45

Tellen was nog nooit zo gemakkelijk!

Ook binnen uw club zal wel eens gemopperd zijn over het wedstrijdformulier en de boetes die voortko-
men uit het foutief invullen hiervan. 'Dat moet toch makkelijker en beter kunnen', hoorden wij geregeld 
van tellers en aanvoerders.
Drie jaar geleden werd daarom het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) in gebruik genomen. De imple-
mentatie van het DWF verliep goed en een groot aantal verenigingen (42%) heeft de afgelopen seizoen 
al kennis gemaakt met het DWF en/of het systeem in gebruik genomen.

LET OP!
Vanaf seizoen 2017-2018 verdwijnen de papieren wedstrijdformulieren en schakelen we volledig over 
op het DWF. Het gaat hier om de versie ‘resultaat bijhouden’, dus u hoeft niet live met het systeem te 
werken: u hoeft alleen na afloop van de (thuis)wedstrijd, met de scheidsrechter en andere aanvoerder, 
de uitslag in te vullen en op te slaan. 

Wanneer u nog niet met het DWF werkt, adviseren wij u daar nog dit seizoen mee te beginnen, zodat u 
rustig kunt oefenen met en wennen aan het systeem. Aan het DWF zijn diverse voordelen verbonden:
• Geen kosten aan invoering van het systeem;
• Zeer gebruiksvriendelijk;
• Taak van de teller wordt een stuk eenvoudiger;
• Formulieren altijd op tijd ingeleverd;
• Ook jeugdleden kunnen taak uitvoeren;
• Minder boetes; schrijffouten zijn niet meer mogelijk

Op nevobo.nl/dwf vindt u alle informatie over het digitale wedstrijdformulier, waaronder:
• Een demoversie van het DWF waarin u zelf alles kunt testen;
• Een videohandleiding die uitleg geeft over het gebruik;
• Een overzicht met meest gestelde vragen.

Neem bij vragen contact op met één van de competitiemedewerkers van uw Nevobo regiokantoor.

D ig i t aa l  Weds t r i j d  Fo rmu l i e r

http://www.nevobo.nl/dwf


Alle verenigingsinformatie op#één plek

De app VolleybalNL - Mijn Club maakt het mogelijk om eenvoudig een eigen Club-app in te richten. De 
app helpt u om leden en iedereen die bij de vereniging is betrokken, nog makkelijker te bereiken en van 
relevante informatie te voorzien.  

In de Club-app kun je het verenigingsnieuws, teams en competitie informatie laten zien, maar ook 
bijvoorbeeld fluit-, tel- en rijschema’s plaatsen. Ook kunnen de website en  social media kanalen (Face-
book, Twitter, Youtube) van uw club worden geïntegreerd, waardoor bijvoorbeeld het delen van foto’s en 
video’s mogelijk is. Functionaliteit en fun in één app dus!

Voordelen app VolleybalNL – Mijn Club
• Lage kosten, voor slechts € 60,- per jaar per club, ongeacht het aantal gebruikers;
• De doorontwikkeling (en kosten) van de app ligt bij de ontwikkelaar i.s.m. de Nevobo (tips welkom!)
• Alle club-info altijd en makkelijk bereikbaar voor uw leden;
• Actuele programma's, uitslagen en standen per team;
• Competitie- en teaminformatie met foto + je favoriete teams volgen;
• Alle clubkanalen op 1 plek (website, Facebook, Twitter, Youtube);
• Ruimte voor clubsponsoren;
• Berichten sturen, delen van foto's en video's;
• Gebruiksvriendelijk;
• Rechtstreeks gekoppeld aan online bronnen: altijd actueel;
• App gratis down te loaden in de stores;
• Online helpdesk binnen de app.

Kortom, de VolleybalNL – Mijn Club app is een meerwaarde voor uw vereniging en iedereen die aan uw 
club verbonden is!

46 47

 22  De VolleybalNL – Mijn Club app 

https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/verenigingsproducten/app-mijn-club/


 

 23   Communicatietool JoinComm

Gratis promotie van uw clubevent  

Zoekt u ook naar manieren om activiteiten van uw vereniging beter onder de aandacht te brengen? 
Wilt u als club graag meer zichtbaar zijn en wilt u de kans dat over uw vereniging en de activiteiten 
geschreven wordt in de lokale/regionale media vergroten? Maak dan gebruik van de gratis Nevobo 
communicatietool JoinComm!

JoinComm is een online communicatieplatform voor volleybalverenigingen en andere volleybalaanbie-
ders. Op het platform voert u eenvoudig een activiteit of evenement in. De tool stelt op basis van de 
ingegeven informatie een communicatieplan op. Maar dat is nog niet alles; de tool maakt ook direct 
communicatiemiddelen voor uw evenement aan, zoals posters, flyers, een persbericht en banners (alles 
digitaal). Voor het versturen van (pers)berichten naar de media ontvangt u de perslijst en twee weken 
voor het evenement (of activiteit) informeert JoinComm de personen die op uw medialijst staan. Zo 
kunt u zowel voor als tijdens en na afloop uw evenement onder de aandacht brengen en zo uw club 
(en haar sponsoren) exposure geven.

Binnen JoinComm kunt u verschillende achtergronden kiezen, en eigen informatie, logo’s en/of foto’s 
toevoegen om ervoor te zorgen dat het herkenbare clubuitingen worden. JoinComm neemt u dus veel 
werk uit handen bij het promoten van uw vereniging en activiteiten. En het kost u helemaal niets!
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Wave Lightning Z3

FEEL ELECTRIC, STRIKE DOWN HARDEST
Step up your game with the next evolution of the Wave 
Lightning. Designed for fast paced multidirectional
play and amazing agility on court. Never stop pushing.

https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/join-volleybal/promoot-je-activiteit-events-met-joincomm/


 24  Sponsoring
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Maak uw vereniging commercieel sterker!

Volleybal vormt als de ultieme teamsport een interessante propositie voor het bedrijfsleven. Ook het 
profiel van de volleyballer en de kenmerken van onze sport bieden prachtige marketing- en communi-
catiekansen. 

Overtuig overheden en het bedrijfsleven van deze unieke waarden van volleybal! Om dat te bereiken 
is een boek ontwikkeld waarin de kernwaarden van de sport en de volleyballer uiteen zijn gezet; wat 
maakt onze sport en de volleyballer zo bijzonder en welke waarde vertegenwoordigt zij voor gemeenten 
en bedrijfsleven?

DNA van het Volleybal
Het boek ‘DNA van het Volleybal’ is zeer geschikt bij het benaderen van partners en/of het aangaan 
van samenwerkingsverbanden. In het DNA boek wordt niet alleen de sportieve kant van volleybal 
belicht, maar ook de maatschappelijke kracht van onze sport en haar beoefenaars. Klik hier voor de 
gratis online versie van ‘DNA van het Volleybal’. Wij hopen dat u, met dit boek in de hand, tot prachtige 
partnerships met de lokale overheid en het bedrijfsleven komt!

DNA boek

Sponsit - Online Sponsorsysteem voor werving & beheer
Sponsit is een online applicatie waarin verenigingen al hun sponsorzaken bijhouden en die informatie 
gemakkelijk met elkaar kunnen delen. Met Sponsit creëert u overzicht in alle informatie en documen-
tatie van (potentiële) sponsors, bent u altijd op de hoogte van de huidige stand van zaken en heeft u 
geen verlies meer van sponsorinformatie bij overdrachten. 

Al vele gebruikers gingen u het afgelopen jaar voor. Benieuwd naar wat Sponsit voor uw club kan 
betekenen? Maak dan geheel vrijblijvend een gratis account aan op sponsit.nl en ervaar zelf wat de 
voordelen zijn. Voor meer informatie, alle voordelen bijvoorbeeld, klikt u hier.

https://www.nevobo.nl/cms/download/108/DNA-van-het-volleybal.pdf
http://sponsit.nl
https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/beleid-clubzaken/leden-en-clubvoordeel/


Oranje op sociale media

 

 25  Advies 
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Gratis advies op maat voor uw club 

De Nevobo heeft acht accountmanagers in dienst, twee in elke regio. Zij kunnen uw club helpen met 
uiteenlopende vraagstukken. Of het nu gaat over accommodatieproblematiek, kadertekorten, scholen-
projecten of subsidiekansen, uw Nevobo accountmanager helpt u aan antwoorden.

Daarnaast heeft de Nevobo een vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij wie verenigingen terecht kunnen 
met situaties die gaan over seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag binnen de vereniging.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de accountmanagers en vertrouwenscontactpersoon. 
Schroom niet om hun hulp te vragen; zij zijn er voor u!

Accountmanagers
Regio Noord 
Edith Frijlink - edith.frijlink@nevobo.nl / 06 5259 9981
Ruud Schuurmans – ruud.schuurmans@nevobo.nl / 06 2390 9014

Regio Oost 
Kira Schörn – kira.schorn@nevobo.nl / 06 1526 9329
Rik Eisma - rik.eisma@nevobo.nl / 06 1526 9331

Regio Zuid 
Paul Broers -  paul.broers@nevobo.nl / 06 2004 0432
Susan Raijmakers – susan.raijmakers@nevobo.nl / 06 1004 0527

Regio West
Dorien Tenhaeff - dorien.tenhaeff@nevobo.nl / 06 5199 4728
Marit Schepers - marit.schepers@nevobo.nl / 06 3197 2717

Vertrouwenscontactpersoon
Juliette Richter - juliette.richter@nevobo.nl / 06 2361 6883
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 26  Sociale kanalen

Volg al het volleybalnieuws op de voet

Maakt uw club leuke, grappige of mooie momenten mee? Deel ze met ons door één van onze kanalen 
te taggen in uw bericht of breng ons via redactie@nevobo.nl op de hoogte. Wij plaatsen uw leukste 
posts graag door op onze kanalen. Op die manier geven we het volleybal in Nederland samen een 
(online) boost! 

Wij zijn ook actief op social media. Via onderstaande kanalen blijft u op de hoogte van al het regionale 
en landelijke (beach)volleybalnieuws. 

Regio Twitteraccounts
Regio Noord @NevoboNoord  
Regio Oost @NevoboOost  
Regio Zuid @NevoboZuid  
Regio West @NevoboWest 

Stel je (competitie)vragen gerust via Twitter, zodat onze collega’s in de regio u direct verder kunnen 
helpen. 

Nationale social media accounts
     @volleybalnl & @nlbeachvolley
     @volleybalnl & @beachvolleybalnl 
     @volleybalnl
Van het laatste volleybalnieuws, interessante achtergrondartikelen, Oranje, de leukste volleybalfilm-
pjes, foto’s en verhalen. Post mee met #joinvolleybal en deel alle gave volleybalmomenten met heel 
Nederland! 

     @Nevobo 
Hier vind u vele onderwerpen die vooral informatief zijn en/of functioneel voor onder meer clubbestuur-
ders- en functionarissen, officials, trainers en coaches, vakdocenten en organisatoren. Tweet u info die 
interessant is voor bestuurders of trainers? Gebruik dan #VolleyBestuurders, #Volleyscheids of #Vol-
leyTrainers. Berichten die gelinkt zijn aan Veilig Sportklimaat (VSK) kunt u voorzien van #veiligsportkli-
maat. Voor Tweets die gaan over het vergroten van het sportplezier onder jeugd is er #sportplezier. 
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 27  Contact
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Een beller is sneller

Met deze Verenigingsgids hopen we u voor een groot deel in uw informatiebehoefte te voorzien. Echter, 
we zullen nooit helemaal volledig zijn en realiseren ons dat er veel vragen rondom de competitie spelen 
die in deze gids niet aan de orde komen. 
Op onze kantoren zitten de medewerkers en vrijwilligers van de Nevobo dan ook dagelijks klaar om uw 
vragen te beantwoorden. Hieronder vindt u de contactgegevens van onze kantoren:

Adres hoofdkantoor
Wattbaan 31-49
3439 ML Nieuwegein - Routebeschrijving

Postadres
Postbus 2659
3430 GB Nieuwegein

Telefoon: 030 - 751 3600
Fax: 030 - 751 3601
E-mail: info@nevobo.nl

Adres regio noord
Abe Lenstraboulevard 6
8448 JB Heerenveen - Routebeschrijving

Postadres
Postbus 767
8440 AT Heerenveen

Telefoon: 0513-656969
E-mail: info.noord@nevobo.nl

Adres regio oost
De Linie 560
7325 DZ Apeldoorn - Routebeschrijving

Postadres
Postbus 2126
7302 EM Apeldoorn

Telefoon: 055 303 1450
E-mail: oost@nevobo.nl

Adres regio zuid
Theo Koomenlaan 7
5644 HZ Eindhoven - Routebeschrijving

Postadres
Postbus 6421
5600 HK Eindhoven

Telefoon: 040 238 10 43
E-mail: zuid@nevobo.nl 

Adres regio west
Wattbaan 31-49
3439 ML Nieuwegein - Routebeschrijving

Postadres
Postbus 2659
3430 GB Nieuwegein

Telefoon: 030 - 751 3600
E-mail: west@nevobo.nl
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https://www.google.nl/maps?daddr=Wattbaan+31-49,+3439+ML+Nieuwegein
https://www.google.nl/maps?daddr=Abe+Lenstraboulevard+6,+8448+JB+Heerenveen
https://www.google.nl/maps?daddr=De+Linie+560,+7325+DZ+Apeldoorn
https://www.google.nl/maps?daddr=Theo+Koomenlaan+7,+5644+HZ+Eindhoven
https://www.google.nl/maps?daddr=Wattbaan+31-49,+3439+ML+Nieuwegein



