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Notulen Bondsraad 23 juni 2018 
 
Aanwezig:  
Bondsbestuur  :      Dhr. P. Sprenger (voorzitter), dhr. G. Hulshof, dhr. A. Verveld, dhr. F.  

Muijzers, dhr. H. Meppelink, dhr. R. Bergwerff, dhr. P. Ubbink (23 
juni benoemd) 

Bondsbureau :       Dhr. G. Davio, dhr. M. Everaert, dhr. B. Ronnes, dhr. G. Klein, dhr. J.  
van der Linden, dhr. P. van Tarel     

Regio Noord   : Mevr. M. van Oorschot, dhr. P. Wierenga 
Regio Oost : Dhr. G. Beijers, dhr. H. Ebbers, dhr. F. Sterk 
Regio West   : Dhr. R. Daas, mevr. M. Eijpe, dhr. M. van der Gugten, dhr. M. Hack,  

dhr. M. Mijnsbergen 
Regio Zuid   : Dhr. B. Haerkens, dhr. A. Kramer, dhr. M. Kroonen, dhr. A. Maas,  

dhr. M. Musters 
Belangstellenden   : Dhr. J. Conijn, , dhr. J. Kroon, , dhr. J. Meegdes, mevr. S. Zwaga 
Notulen    : Mevr. J. Pleizier 

 
 

Opening 
De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heren Conijn, Kroon, 
van der Linden en Meegdes en mevr. Zwaga. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Hahn, 
Hoekstra, Knook en Klein Lankhorst. Dit is een bijzondere vergadering in de geschiedenis van de Bondsraad 
aangezien er vandaag twee gastsprekers aanwezig zijn. Welkom aan gastsprekers John Dommerholt (vereniging 
Avior) en Henk Niessen (provincie Gelderland).  
De vergadering houdt een moment stilte wegens het overlijden van Teun-Jan Scheer afgelopen april. 
 
1. Mededelingen en ingekomen stukken 
Dhr. Davio blikt terug op het Volleybalcongres waarbij hij blij is met de positionering die we met elkaar hebben 
gekozen. Deze editie waren niet alleen bestuurders maar ook trainers/ coaches en scheidsrechters 
coördinatoren aanwezig. Om deze grotere groep te huisvesten was voor het eerst gekozen voor de sportieve 
omgeving van Papendal. Het congres is een mooie manier om kennis te ontsluiten, te delen en om met elkaar 
op voort te bouwen. We willen dit platform verder uitbouwen, door er echt een ‘dag van het volleybal’ van te 
maken, waar mensen bij willen zijn.  
 
Ook zijn in de afgelopen periode in Apeldoorn, Sliedrecht, Rotterdam en Doetinchem alweer een flink aantal 
topwedstrijden gespeeld met de dames in de Volleyball Nations League en de heren in de European League. De 
heren zijn helaas uitgeschakeld, de dames zijn onderweg naar China voor de final six. Deze wedstrijden werden 
doordeweeks gespeeld, een keuze van de FIVB. Het aantal bezoekers is desondanks meegevallen, al blijft het 
achter bij de aantallen van vorig jaar. We staan aan de vooravond van het vervolg van een intensief seizoen met 
Volley2018 en WK dames en heren, waar al onze nationale teams uitkomen. 
 
Het afgelopen half jaar is sinds de publicatie van het onderzoeksrapport van commissie de Vries (in december 
2017) door een taskforce gekeken hoe we als sport op een goede manier opvolging kunnen geven aan de 
aanbevelingen die in dit rapport gedaan zijn. De taskforce gaat de komende periode een aantal handreikingen 
doen. Wat al gereed is is een aangepaste versie van de blauwdruk mbt tuchtrecht ongewenst gedrag. Deze is ter 
informatie ook bij de stukken van deze Bondsraad gevoegd. De implementatie hiervan ligt bij het Instituut Sport 
Rechtspraak (ISR). 
 
Ook is Nevobo betrokken bij de samenstelling van het nationaal Sportakkoord. Hiermee wordt structureel 
gewerkt aan het versterken van verenigingen en bonden en wordt hier vanuit de overheid ook geld in 
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geïnvesteerd. De volgende thema’s komen in het Sportakkoord terug: 1) Inclusief sport en bewegen, 2) Van 
jongs af vaardig in bewegen, 3) Duurzame infrastructuur, 4) Vitale aanbieders, 5) Positieve sportcultuur.  
 
Tot slot een update rondom organisatie ontwikkeling. Op een aantal plekken hebben we een heftig jaar achter 
de rug, onder andere door het overlijden van Teun-Jan en het uitvallen van een aantal collega’s. Dit is door de 
organisatie erg goed opgevangen, waardoor de operatie door is blijven draaien. Daarbij hebben we misschien 
niet op alle vlakken de ontwikkelingen doorgemaakt die we zouden willen. We zijn nu bezig om de rol van 
regiomanager over alle regio’s en technisch directeur in te vullen. Bram is tot 1 augustus 2018 aan het werk 
waarna hij afscheid van ons neemt.  
 
2. Verslag Bondsraad 16 december 2018 
Naar aanleiding van:  
De memo over betrokkenheid is rond gestuurd, hoe wordt de verhouding formeel en informeel irt de Bondsraad 
gezien? We hebben de informele Bondsraad in maart. In de memo wordt benoemd het formele deel kort te 
houden en het informele deel verder invulling te geven bijv. met gastsprekers. Er wordt echter ook aangegeven 
dat er behoefte is voldoende ruimte te hebben voor zorgvuldige behandeling van de formele punten. Het 
bondsbureau doet een voorstel voor verdere uitwerking hiervan en brengt dit in bij het Bondsbestuur en de 
Bondsraad. Aanvullend, geeft de Bondsraad aan dat het ook van belang is in de regio informeel contact te 
hebben de verenigingsbestuurders, waardoor tijdig signalen worden opgevangen en worden teruggekoppeld 
met het bondsbureau. Hierdoor kan de Bondsraadvergadering zich meer concentreren op de (strategische) 
hoofdlijn en de de controlerende/ toezichthoudende rol. Actie GD 
 
De Bondsraad stelt, na een kleine aanpassing, het verslag van de vergadering van 16 december jl. vast.  
 
3. Ontwikkelingen Eredivisie plan 2016+ 
De aanwezigen worden door dhr. Davio meegenomen in het proces wat gelopen is sinds de informele 
Bondsraad in maart jl.. Tijdens het Eredivisie overleg op 16 april is uitvoerig met de Eredivisie organisaties 
gesproken over de bevindingen van het Expertpanel. Na dit overleg heeft iedere Eredivisie organisatie bericht 
gekregen of de licentie al dan niet verstrekt wordt, inclusief inhoudelijke terugkoppeling. Het grootste deel van 
de Eredivisie organisaties heeft, onder voorwaarden een licentie toegekend gekregen. Bij Weert is het besluit 
genomen geen licentie toe te kennen. De eerste rechthebbende om deze plaats in de vullen is Donitas. Donitas 
heeft dit zorgvuldig afgewogen en besloten hier geen gebruik van te maken. Toetreding tot de Eredivisie past op 
dit moment niet in de fase waarin zij als organisatie staan. Het verdient een groot compliment aan het bestuur 
van Donitas dat zij de verleiding weerstaan een jaar Eredivisie te spelen, en de volwassenheid opbrengen een 
keuze te maken die het beste is voor de club op langere termijn. US treedt nu toe tot de Eredivisie, waardoor 
Amsterdam weer vertegenwoordigd is.  
Het Expertpanel heeft wederom alle verenigingen gescoord op de licentie-eisen. De verwachting van het 
Expertpanel was dat in het tweede jaar een positieve lijn te zien zou zijn bij de ingediende stukken. Algemene 
constatering was echter dat de kwaliteit van de stukken achteruit is gegaan. Komende zomer gaan we met de 
verenigingen in kleinere groepen in gesprek over de wijze waarop we dit om kunnen buigen richting een 
duurzame positieve ontwikkeling van de Eredivisie. Daarbij zal ook kritisch gekeken moeten worden naar de 
eisen die nu bij de verenigingen liggen en de wijze waarop we de ontwikkeling van de verenigingen het beste 
kunnen stimuleren.  
 
De Bondsraad vraagt terugkoppeling te krijgen over de uitkomsten van de gespreksronde in de zomer en biedt 
aan als toehoorder aan te sluiten bij gesprekken. Actie GD 

 
4. Realisatie 2017 
Inhoudelijk is eind 2017 een tussenrapportage gedeeld die is gebruikt voor  het aanscherpen van het jaarplan 

2018 bijv. tav trainers licenties, aanbod 60+ en zeggenschap accommodatie. De eindmeting 2017 zit bij de 

stukken van deze Bondsraad. Wat continue aandacht blijft vragen is zeggenschap accommodatie. Ook aanbod 3-

6 jarigen, dit hangt ook samen met bredere initiatieven zoals Multisport project met meerdere bonden en het  
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Sportakkoord. In de verenigingsenquête is eea over de ambities ook uitgevraagd bij verenigingen. Dit vormt 

input voor de gesprekken van accountmanagers met verenigingen. 

Aangegeven wordt dat er aandacht voor kwaliteit trainers mist. Dhr. Davio geeft aan dat dit ontzettend 

belangrijk is; de kwaliteit van trainers/ coaches is cruciaal voor sportplezier. Daar begint en eindigt alles. Dit 

komt later deze vergadering ook terug bij de presentatie over de pilots Versterken verenigingen. Reden dat de 

ambitie tav licenties is aangepast is dat we aan de slag moeten met de wijze waarop we mensen opleiden en of 

dat (nog) passend is bij de manier waarop mensen leren. 
 
De groei van het aantal leden is geen doel op zich. We willen zoveel mogelijk mensen in aanraking laten komen 

met onze sport en van daaruit het product Volleybal versterken. Verenigingen spelen daar op lokaal niveau een 

cruciale rol in, in samenwerking met gemeenten en onderwijs. Voor Volley2018 zijn convenanten  afgesloten 

met de diverse overheden. Daarbinnen is veel aandacht voor bestuurlijke versterking. De pilots Versterken 

verenigingen zijn daar ook aan gekoppeld.  

Financieel is het jaar 2017 met een positief resultaat van 42K afgesloten. Daarmee hebben we twee jaren met 

licht tekort achter ons gelaten. Opbrengsten zijn trendmatig op een hoger niveau als in het verleden. Bij de 

kosten is een soortgelijk verloop te zien. Onzekerheid daarbij is dat we in gesprek zijn met de belastingdienst. In 

2011 zijn zij begonnen met een belasting audit. In april jongstleden hebben we het concept rapport ontvangen. 

Er dreigt een naheffing als gevolg van de vergoedingen aan scheidsrechters en een aantal bondscoaches in de 

periode 2011-2015. We zijn hierover nog steeds in gesprek en zullen na het opnieuw aanleveren van 

aanvullende informatie binnenkort een gesprek hebben met de Belastingdienst over het eindoordeel inzake de 

audit. 

 
Vraag wordt gesteld of de accountantsverklaring in orde is. Dit wordt positief bevestigd. 
 
De financiële commissie geeft aan dat er procesmatig een goede ontwikkeling gaande is van controle achteraf 

naar in control, waarbij tussentijdse rapportages steeds meer met elkaar gedeeld worden. Inhoudelijk is alles 

transparant en door de financiële commissie dan ook bekeken. Zij komen tot het advies tot een positieve 

decharge. De bondsraad verleent daarop het bestuur decharge voor 2017. 
 

5. Financiële ontwikkeling 2018 

Bij de stukken is een voorstel voor een beleidskader bij afwijkingen van de begroting gevoegd.  
De Bondsraad geeft aan in dit voorstel de grens van 100K te hoog te vinden. 
Dhr. Verveld vraagt hierbij vertrouwen in de afweging directie/ bestuur, mede omdat de tijdslijnen vaak kort 

zijn. De discussie kan altijd achteraf gevoerd worden.  
Aangegeven wordt dat het vertrouwen er is. Overname Beach Circuit is vorig jaar bijv. voorgelegd, organisatie 

WKK niet. Vraag die voorligt is bij welke grens je toestemming gaat vragen. Verzoek wordt gedaan de memo 

terug te nemen en opnieuw te kijken vanuit de vraag wat het risico is wat we als bond kunnen lopen. 

Uitgangspunt is de vrijheid te koppelen aan een risico wat als bond te overzien is. Als je dit volgt kom je al snel 

aan een koppeling met de stand van het eigen vermogen. Begroting is dan geen goed aanknopingspunt.  
Actie AV 

6. Sportontwikkeling 
Eind vorig jaar hebben we met elkaar over pilots Versterken verenigingen gesproken, vervolgens zijn we 
daarmee aan de slag gegaan. Dit heeft ongelooflijk veel positieve reacties opgeleverd en er zijn dan ook veel 
gesprekken gevoerd. Dit proces vraagt om continue maatwerk op lokaal niveau. Wat we merken is dat juist het 
voortraject tijd vraagt om gerichte interventie(s) te kunnen doen. Op dit moment is er geen vraag naar 
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additionele middelen. We nemen jullie richting 2019 mee in wat er nodig is om dit in 2019 verder uit te 
bouwen. Deze pilots sluiten aan bij de stroming ‘vitale verenigingen’ in het Sportakkoord. 
 
De voorzitter van Avior, John Dommerholt, geeft een presentatie over de pilot Versterken verenigingen bij Avior 
(zie bijlage). 
 
De Bondsraad onderstreept de waarde van dit project en benadrukt dit op te nemen in de begroting 2019. 
 
Peter van Tarel geeft een update over de ontwikkelingen rondom jeugdbeleid (zie bijlage). 
 
7. Evenementenkalender 2018/2019 en sponsorontwikkelingen 
Het organiseren van volleybalevenementen in Nederland is een strategische koers waarbij de evenementen als 
katalysator ingezet worden om de volleybalsport duurzaam te versterken. Naast onze commerciële partners is 
het onmogelijk dit voor elkaar te krijgen zonder onze maatschappelijke partners. Provincie Gelderland is hier 
een van. Henk Niessen is vanuit de provincie Gelderland aanwezig en geeft een presentatie (zie bijlage) over wat 
de triggers zijn voor een partnership met Nevobo. 
 
8. Wijzigingen reglementen 
Naar aanleiding van: 
De bevoegdheid mbt de licenties: als we 8.3.2.4 wijzigen dan ook 8.3.2.2 waarbij het voorstel is te wijzigen in 
het profiel, zoals opgenomen in de beantwoording van de vragen van regio Zuid. Dit betekent voor artikel 
8.3.2.2 als volgt:  
Een licentie geeft de houder het competentieprofiel tot het geven van training en coachen van teams op het 
niveau:  
… 
 
De Bondsraad stemt in met de voorgestelde wijzigingen in het wedstrijdreglement, het reglement strafzaken en 
het reglement opleiding, toetsing en bevoegdheid.   
 
9. Benoemingen en afscheid 
De Voorzitter informeert de aanwezigen dat Marco Mijnsbergen en Ard Kramer zijn herbenoemd als lid van de 
Bondsraad. Tevens dat Martijn Kroonen is benoemd als lid van de Bondsraad. Verder wordt Denise 
Bouwmeester benoemd als lid van de strafvervolgingscommissie en reglementscommissie. Tot slot wordt de 
benoeming van Paul Ubbink als lid van het Bondsbestuur bekrachtigd. 
 
De Voorzitter neemt afscheid van Sander Hugen als lid van de strafcommissie en Kees Klomp als lid van de 
commissie van beroep en dankt hen voor hun inzet en bijdrage aan de volleybalsport. 
 
10. Rondvraag en WVTTK 
Dhr. Kroonen vraagt hoe de communicatieve inzet tav het Junior Beach Circuit is irt het teruglopend aantal 
deelnemers. Dhr. Davio reageert dat dit aandacht heeft. Dhr. Kroonen geeft het signaal dat beach.nl niet 
optimaal werkt en hij hier veel negativiteit omheen hoort. Dhr. Davio geeft aan dat de signalen bekend zijn en 
dat hieraan gewerkt wordt, met name ook wat betreft de inschrijvingsprocedure. 
Mw. Van Oorschot vraagt of evt. gastsprekers een volgende keer aan einde ingepland kunnen worden dan wel 
los gekoppeld kunnen worden van het formele deel van de vergadering zodat je de keuze hebt om hier al dan 
niet bij aanwezig te zijn. 
Mw. Van Oorschot stelt voor dat via het steden overleg vanuit Gelderland mogelijk de brug geslagen kan 
worden naar Overijssel irt professionalisering. 
Mw. Van Oorschot vraagt aandacht te hebben voor de inclusieve samenstelling van het Bondsbestuur. 
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Dhr. Muijzers kondigt aan zich in december aanstaande bij het aflopen van zijn 2e periode als Regiovoorzitter 
West q.q. Bondsbestuurder niet herkiesbaar te stellen en geeft hier een korte toelichting op. De voorzitter 
bedankt de heer Muijzers, ondersteund door een applaus van de Bondsraad.  
 
Sluiting 
De Voorzitter sluit de vergadering om 13.30 uur. 
 
 
BESLUITEN 
 
1. Agendapunt 2: De Bondsraad stelt het verslag van de vergadering van 16 december 2018 vast. 
2. Agendapunt 4: De Bondsraad stemt in met de jaarrekening en het jaarverslag 2017. 
3. Agendapunt 4: De Bondsraad verleent het Bondsbestuur decharge voor het gevoerde beleid in 2017. 

4. Agendapunt 8: De Bondsraad stemt in met de voorgestelde wijzigingen in het  
wedstrijdreglement, het reglement strafzaken en het reglement opleiding, 
toetsing en bevoegdheid.   

5. Agendapunt 9: De Bondsraad stemt in met de herbenoeming van Marco Mijnsbergen en Ard Kramer 
en de benoeming van Martijn Kroonen als lid van de Bondsraad. Denise Bouwmeester 
wordt benoemd als lid van de strafvervolgingscommissie en reglementscommissie. 
Tevens wordt de benoeming van Paul Ubbink als lid van het Bondsbestuur 
bekrachtigd. 

 
ACTIEPUNTEN 
 

1. Uitwerking memo betrokkenheid naar praktijk      Dhr. Davio 
2. Bondsraad terugkoppeling geven over gespreksrondes Eredivisie organisaties   Dhr. Davio 
3. Voorstel mandaat bij afwijkingen begroting herzien      Dhr. Verveld 

 
 
BIJLAGEN 
 
1. Presentatie Bondsraad 23 juni 2018 
2. Presentatie John Dommerholt, Avior 
3. Presentatie Henk Niessen, provincie Gelderland 
 
 
 


