Toelichting bij Eindrapportage Jaarplan 2018
In de Bondsraadvergadering van juni wordt jaarlijks de eindrapportage over het voorgaande
jaar opgeleverd. In de Bondsraad van december 2018 is de Tussenrapportage 2018 aan bod
gekomen. In de Tussenrapportage is per ambitie, zoals aangegeven in het jaarplan 2018,
aangegeven wat de tussenstand (schaal van 1-5) is. Daarbij is een onderscheid gemaakt
tussen de inspanning die is verricht om het resultaat te behalen en het feitelijke resultaat per
oktober 2018. De tussenrapportage heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het Jaarplan
2019. Dit waren met name:
-

Ambitie 1.2
Ambitie 1.4
Ambitie 2.1b
Ambitie 2.5
Ambitie 3.2

Technisch kader
Arbitrerend kader
Visie op jeugdvolleybal
Volleybal op zichtlocaties
Herijking Eredivisieplan

Op de andere ambities in het Jaarplan 2019 is een stap voorwaarts gezet die passend is bij de
fase waar de ambitie zich in bevindt. Tevens is de oplegger ‘Versterken aan de basis’ bij het
Jaarplan 2019 gevoegd die de focus aangeeft binnen de veelheid aan ambities en activiteiten.
Voor de Eindrapportage 2018 is dezelfde methodiek als voor de tussenrapportage gekozen.
Dit leverde net als in 2018 ook nu een vrij uitgebreide rapportage op, met waardevolle
informatie. De activiteiten in Q4 van 2018 hebben nog geleid tot wijzigingen t.o.v. de
Tussenrapportage. De opvallende verschillen t.o.v. de meting van 1 oktober 2018:
-

-

Aantal VSK clubs is gestegen, mede dankzij het traject ‘Coaching on the job’ waarbij
ingezet wordt op trainersbegeleiding en de gesprekken tijdens Volleybal cafés/
Regiosymposia waarin dit aan bod kwam;
Aantal clinics op BO en VO is volledig gerealiseerd. In het najaar ‘18 zijn er in het
kader van ‘aftersales Volley2018’ een groot aantal clinics door clinicgevers vanuit de
Nevobo in samenwerking met clubs verzorgd.

Binnen meerdere ambities is er een verdere groei geweest in Q4 van 2018. Deze is niet direct
zichtbaar doordat de ambitie al behaald was.
Daarnaast is er een tweetal onderwerpen dat continu punt van ontwikkeling is:
-

Zeggenschap accommodatie;
Vormen van flexibel aanbod.

In de Bondsraad van december zal wederom een tussenrapportage aan bod komen over de
voortgang van het Jaarplan 2019.

