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Samen naar een Veilig Sportklimaat: Sportief Besturen 

 

Inleiding 

Kunt u reageren op ouders langs de lijn die zich niet netjes gedragen?  

Hoe houden we leden en ouders betrokken bij de vereniging?  

Durft u leden aan te spreken op onsportief gedrag?  

En hoe kunnen we onsportief gedrag voorkomen?  

 

Onbezorgd sporten is voor iedereen prettig en draagt veelal bij aan positieve prestaties. 

Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn veiligheid en een vertrouwde omgeving. U, vanuit uw rol 

als bestuurder, kunt hier enorm aan bijdragen! 

 

Het aansturen van uw vereniging is een uitdagende klus en wellicht komen er soms complexe 

situaties op u af. Als bestuurder wordt u wekelijks geconfronteerd met de praktijk. Als bestuur 

en als bestuurder heeft u daarbij verschillende rollen. U heeft een voorbeeldfunctie. U kunt 

zorgen voor beleid en regels en draagt deze uit naar de leden. En u pakt problemen aan. 

Tijdens de module Sportief besturen helpen wij u om deze rollen helder te krijgen en uit te 

diepen. U krijgt tips en handvaten om sportiviteit en respect een wezenlijk onderdeel van uw 

vereniging te maken.    

 

Wat is Sportief Besturen?  

Sportief Besturen is de wijze van het besturen van uw vereniging die bijdraagt aan een 

sportieve, positieve volleybalcultuur. Het gaat niet om een lijstje met gedragsregels op de 

muur, maar het omvat alles wat u als bestuurder doet. Het gaat hierbij om alledaagse zaken 

die u tegenkomt binnen uw vereniging, dus niet alleen om excessen. In een sportieve, 

positieve volleybalcultuur ontwikkelen spelers zich beter, haken minder pubers af en neemt het 

aantal vrijwilligers toe. 

 

Centraal in de kernmodule staan de volgende 3 vragen:  

1. Wat is een sportieve, positieve volleybalcultuur? 

2. Hoe stuur ik mijn vereniging hier op aan? 

3. Wat is mijn rol als bestuurder?  

 

Aan de hand van actuele vraagstukken wordt op een ontspannen en interactieve wijze 

besproken hoe u kunt zorgen voor een integrale en consistente aanpak als het gaat om 

sportief beleid. Hierbij krijgt u begeleiding van een deskundige trainer. De workshop bestaat 

uit zowel theorie als praktijk. Een belangrijk onderdeel van de workshop is het delen van 

waardevolle ervaringen met uw collega bestuurders uit de regio.  
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Om zoveel mogelijk profijt te hebben van deze workshop vragen wij u een relevant 

praktijkvoorbeeld vanuit uw vereniging mee te nemen. Voorbeelden van casussen uit eerdere 

workshops zijn: “hoe ga ik om met wangedrag van ouders langs de lijn?”, “hoe dragen we als 

vereniging onze visie uit?”, “hoe zorgen we voor voldoende binding van vrijwilligers?” én “hoe 

houden we (nieuwe) leden vast?”.   

 

Workshopavond Sportief Besturen  

Een workshopavond Sportief Besturen start om 19.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Per 

vereniging bent u welkom met 2, maximaal 3 bestuurders. De workshop wordt u aangeboden 

door de Nevobo en is derhalve gratis.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Susan Raijmakers: susan.raijmakers@nevobo.nl óf 

06-11951894.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Susan Raijmakers 

Accountmanager Nevobo 
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