
 

Strategische lijnen ontwikkeling volleybal  
 
Tijdens de informele Bondsraad van 23 maart jl. is op hoofdlijnen gesproken over de 
volgende onderwerpen: 
a) Versterken verenigingen: vergroten lokale impact en relevantie   
b) Contouren toekomstvisie Eredivisie  
c) Vervolg herijking Jeugdbeleid  
d) Flexibilisering competitie  
 

Tijdens de Bondsraadvergadering van 22 juni wil het Bondsbestuur graag de contouren van het 

beleidskader waarbinnen bovenstaande onderwerpen verder worden ingevuld met de leden 

van de Bondsraad bespreken, opdat deze in de Bondsraad van december 2019 kunnen worden 

vastgesteld. 

Het Bondsbestuur ziet de noodzaak om in de aankomende jaren verder te investeren in het 

versterken van volleybalaanbieders op lokaal niveau. We zien een aantal bewegingen ontstaan. 

Enerzijds, de noodzaak om de kwaliteit van het bestaande aanbod te vergroten om zo het 

plezier in en de beleving van de sport te vergroten. Daarnaast is er de noodzaak het bestaande 

aanbod aan te passen om (nieuwe) beoefenaars te (blijven) binden aan de sport. Tot slot willen 

we de kansen benutten die er op lokaal en regionaal niveau zijn om met (top)volleybal lokale 

thema’s en -netwerken aan elkaar te verbinden.  

Met langzaam teruglopende ledenaantallen, de steeds complexer wordende (juridische) 

context van verenigingen, de demografische ontwikkeling in Nederland en de verandering in 

de behoefte van de sporter, moet een sportvereniging wendbaar zijn en organisatiekracht 

hebben om deze uitdagingen het hoofd te bieden. De kracht zit daarbij in de samenhang tussen 

de verschillende thema’s. Tijdens de vergadering wordt dit nader toegelicht en met elkaar 

besproken. 

Op basis van de demografische ontwikkeling zijn de eerste inzichten verkregen. Tijdens de 

vergadering worden deze teruggekoppeld en besproken. Ook wordt besproken welke 

uitgangpunten noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de Eredivisie, en hoe de 

Eredivisie zou kunnen inspelen op deze regionale ontwikkeling en wat daarvoor 

randvoorwaarden zijn.  

Matt van Wezel geeft een terugkoppeling van de eerste uitkomsten van zijn onderzoek naar 

de herijking van het jeugdbeleid en de structuur van het volleybalaanbod daarbinnen.  

Tot slot volgt een terugkoppeling van de consultatie rondes die hebben plaatsgevonden om de 

drempel om te blijven volleyballen, of weer te gaan volleyballen zo laag mogelijk te maken/ te 

houden.   

 


