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01. Opening
De Voorzitter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Onno van Andel, beoogd voorzitter van regio
Oost en daarmee lid van het Hoofdbestuur.
De Bondsraad stemt in met de benoeming van de heer Van Andel als voorzitter van regio Oost en daarmee
lid van het Hoofdbestuur.
De Voorzitter heet de nieuwe voorzitter van de OR, Arjan de Groot, welkom.
Jacqueline Streutker-Lanjouw, Ben Mensink en Mart Hack zijn herkozen als bondsraadlid. Wouter Kamp
(regio Zuid) en Guus Klein Lankhorst (regio Noord) zijn nieuw verkozen als bondsraadslid.
Er is bericht van verhindering ontvangen van Ruud Bergwerff, Jacqueline Streutker-Lanjouw, Egbert van
Dijk, Marco Mijnsbergen, Martijn Musters en Wouter Kamp.
De lange mannen hebben tegen Canada en Japan goede resultaten geboekt in de World League. Het is
jammer dat niemand van deze mannen in de Eredivisie speelt; daar ligt nog wel een uitdaging. Bij de
vrouwen zijn enkele toppers geveld door blessures. Er staat nu een heel jong team, dat een prima resultaat
heeft behaald bij de oefeninterlands tegen Japan. Bij de Grand Slam beachvolleybal zijn afgelopen
donderdag 1600 vrijwilligers te gast geweest. Zij hebben een fantastische avond gehad.
Hij staat stil bij het overlijden van de voorzitter van regio Oost, Rienk Vos, en van Ingrid Visser en Lodewijk
Severein, voor wie vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst zal worden gehouden. Aan deze bijeenkomst is
een geweldige bijdrage geleverd door de medewerkers van de Nevobo en hoofdsponsor Dela. De periode
van rouw voor het volleybal wordt met deze herdenking afgesloten. De Nevobo heeft veel complimenten
gekregen voor het niet ingaan op alle uitnodigingen van de media.
De Bondsraad herdenkt Rienk Vos, Ingrid Visser en Lodewijk Severein.
De Voorzitter nodigt Ruben Houkes van 2Basics uit om een presentatie te geven over het vraagstuk hoe
meer kinderen aan het volleyballen te krijgen.
Dhr. Houkes: een mooi startpunt is dat 600.000 mensen maandelijks met een volleybal bezig zijn, wat heel
veel is in vergelijking met bijvoorbeeld het judo waar hij uit afkomstig is. Tijdens zijn eerste kennismaking met
de volleybalwereld tijdens het bestuurderscongres zag hij veel energie en bevlogen mensen. Volleybal is
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een hechte community en school en sport staan dichtbij. Hij is gevraagd mee te denken hoe meer kinderen
aan het volleyballen te krijgen. 2Basics heeft ervaring in het in beweging krijgen van mensen en kinderen.
De ambitie van de Nevobo is serieus: 3000 basisscholen, 600 BSO’s en 600 scholen voor voortgezet
onderwijs. Zijn gevoel is dat het volleybal een omnipotent spel kan zijn, een volkssport. En als je echt groot
denkt kun je er misschien iets van maken dat kinderen kopen in de speelgoedwinkel. Het is interessant om
te ontdekken wat kinderen leuk vinden bij het spelen met een bal. Volleybal is voor veel kinderen veel te
moeilijk en te serieus. Dus we moeten het terugbrengen naar het kind en naar het plezier en het pas later
over de technische en tactische items hebben. We moeten iets bedenken voor de verbinding, zodat het wel
gekoppeld aan het volleybal blijft en ook te linken is aan een vereniging. Volleybal moet de smash claimen,
de meest voor de hand liggende beweging die kinderen gaaf vinden om te doen. En niet alleen in de zaal
maar ook buiten, op het plein, de camping etc. We moeten de smash claimen en er een gezamenlijke wereld
van maken, door de ontwikkeling van allerlei spelletjes waarin de volleybal het herkenbare ding is dat de
kinderen gaan linken aan het volleybal dat ze op de vereniging kunnen doen. De clubs en huidige leden
moeten daar een grote rol in spelen, want dat zijn de ambassadeurs die je nodig hebt.
Na de zomer komt er een pilot Smash met twee pijlers: ten eerste door de kinderen die al volleyballen te
enthousiasmeren door ze een smashkit te geven, met een bal, stoepkrijt, elastiek e.d. waarmee ze binnen
de vereniging spelletjes leren die ze daarna op het schoolplein kunnen spelen met andere kinderen.
Daarnaast wordt Smashbal geïntroduceerd op de scholen, als verlengstuk van Smash.
De pilot vindt plaats bij vier clubs/scholen, bij de EYOF waar 12000 kinderen met Smash in aanraking komen
en bij de volleybalkampen. Er worden 12 basisscholen geworven die het Smashbal op school gaan doen.
Reinder Nummerdor en Manon Flier worden ambassadeurs.
Samengevat: we maken het volleybal kleiner en we maken er een spel van, en op termijn wordt bekeken of
we daarmee in de winkels terecht kunnen komen.
Dhr. V/d Gugten vraagt hoe dit op scholen wordt ontvangen, met name bij de vakdocenten.
Dhr. Houkes: 60% van de scholen heeft geen vakdocent meer. Scholen worden wel overspoeld met
programma’s en projecten maar hij denkt dat het volleybal een goede kans heeft als logische schoolsport.
Mevr. Staps vult aan dat de docenten van de KVLO heel enthousiast zijn over Smashbal.
Dhr. Klein Lankhorst: het voorstel is een claim vanuit de smash. Hoe is de concurrentie met sporten als
tennis en badminton die ook de smash kennen?
Dhr. Houkes heeft nog nooit gezien dat andere sporten een beweging hebben geclaimd. Het gaat er om dat
je de eerste bent en de communicatie extreem goed aanpakt. Hij is niet bang voor een andere claim.
Dhr. Daas: in de presentatie gaat het voornamelijk over de basisscholen en niet over de oudere kinderen.
Mevr. Staps: dit is de eerste stap; het project wordt gefaseerd opgepakt om organisatorische redenen en de
investeringsdruk. Het project zal daarna verder uitgerold worden naar andere segmenten.
Dhr. Kramer: dit sluit naadloos aan op een clinic die de NVVO heeft gegeven over sensitief leren. Kijk dus
goed wat trainers kunnen leren over sensitief leren want dan kun je heel goed aansluiten bij de natuurlijke
beweging die mensen maken. Hij denkt dat de link tussen trainers en deze vorm heel goed te maken is. Dat
betekent dan ook dat we dit denken vanuit de Nevobo moeten gaan promoten.
02. Mededelingen en ingekomen stukken
(zie presentatie dia 5 t/m 7)
Mevr. Staps informeert de Bondsraad over de volgende onderwerpen:
Scholenprojecten er is een nieuwe opzet voor de scholenprojecten. Voorheen werden deze uit NASBgelden gesubsidieerd. Iedere vereniging die een project deed kreeg een clinicgever gesubsidieerd. Nu is het
omgedraaid. Veel verenigingen doen het zelf en stellen daar zelf kader voor beschikbaar maar doen nooit
een beroep op de bond. Nu kan iedere vereniging die les gaat geven of scholenclinics gaat verzorgen hier
achteraf een stimuleringsbijdrage van €10 per lesuur voor aanvragen.
Continuering uitbesteden kaderopleidingen (zie notitie) de pilot is geëvalueerd en wordt met twee jaar
verlengd om meer data te genereren. De ingeslagen weg wordt verder bewandeld want die wordt door
iedereen als heel positief ervaren.
Digitaal wedstrijd formulier is aan het begin van het nieuwe seizoen gereed. Er komt een demoversie met
een online testomgeving zodat iedereen ermee kan gaan oefenen. Het digitale formulier wordt niet verplicht,
maar elke vereniging die dat wil kan ermee aan de slag. De verwachting is dat het papieren formulier
langzaam uitgefaseerd zal worden.
Zitvolleybal naar aanleiding van de vorige Bondsraad en het memo van de zitvolleybalgemeenschap is de
ambitie in de Volleybal Agenda aangepast. Inmiddels is samen met de Johan Cruijf Foundation het actieplan
zitvolleybal omarmd. Elvira Stinissen, aanvoerster van het Nederlandse damesteam, is de projectleider.
Bestuurlijke herinrichting er is in het hele land geworven voor de regionale Bestuurscommissies, maar dat
heeft nog tot weinig kandidaten geleid. Het Regiobestuur kan daarom maximaal tot eind 2013 in stand
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blijven. Het komende najaar zal er weer actief worden geworven. In regio Noord zijn alle regiobestuurders
overgestapt naar de Bestuurscommissie dus die commissie is wel compleet.
Lotto is in een neergang terecht gekomen; vanaf 2014 worden alle bonden gekort op de Lotto-bijdrage met
5%.
Verenigingsenquête (zie enquête)
Dhr. Kramer benadrukt dat regio Zuid belang hecht aan de enquête omdat deze veel belangrijke input geeft.
Hij pleit derhalve om de enquête te handhaven, en verzoekt goed geïnformeerd te worden wat betreft het
voortbestaan ervan.
De Voorzitter ziet het als een taak van de regionale Bestuurscommissie om de verenigingen te prikkelen tot
een goede respons en vraagt ook de Bondsraad om hulp in deze. We willen weten wat de verenigingen en
leden te zeggen hebben.
Dhr. Kramer adviseert om de tips uit de Regioraad Zuid mee te nemen om de gebruikersvriendelijkheid te
vergroten.
Dhr. Everaert informeert de Bondsraad over de volgende onderwerpen:
Talent Teams in competitie naar aanleiding van alle commotie heeft het Hoofdbestuur het dossier
nogmaals onderzocht en geconcludeerd dat het toch het beste is voor het volleybal als het Talent Team in
competitie gaan spelen. De verenigingen hebben gereageerd dat ze zich zouden gaan beraden. Inmiddels
blijken veel speelsters in Nederland te blijven, en is met de clubs afgesproken om het project om de
Eredivisie te versterken, naar voren te halen.
Onderzoek infrastructuur regiotrainingen er bestaan twee modellen: het model waarbij de Nevobo de
trainingen organiseert en het model waarbij de Nevobo de clubs ondersteunt om de trainingen te verzorgen.
Het onderzoek heeft nog geen voorkeursmodel opgeleverd, dus er wordt verder onderzocht hoe dit per regio
in te vullen.
Dhr. Klaver: de boodschap uit het memo van de informatiebijeenkomst was om het onderwerp in de
clusterbijeenkomsten te bespreken. Betekent dit dat deze bespreking een half jaar opgeschoven wordt?
Mevr. Staps: het is niet in de clusterbijeenkomsten besproken omdat het een specifieke functionaris binnen
de club bleek te betreffen die daar eigenaarschap bij voelt. Er is daarom een online enquête uitgezet. Omdat
de antwoorden heel uiteenlopend bleken, kost het tijd om met een voorstel te komen. Het komend seizoen
wordt er daarom niets gewijzigd en vanaf volgend seizoen worden de regiotrainingen opnieuw ingericht.
VolleyMAGAZINE.nl de Nevobo is financieel niet bij het nieuwe blad betrokken maar ondersteunt het wel en
roept op het blad binnen de verenigingen te promoten.
Organisatie WWW het initiatief is inmiddels omgezet in een stichting die doorgaat met de activiteiten om
fondsen te werven en publiek aan te trekken.
Dhr. Kramer vult als lid van de stichting aan dat het geld rechtreeks naar het herenteam gaat. Er komen nu
signalen uit de markt dat dit wordt gewaardeerd. Binnenkort volgen nieuwe acties.
Sponsoring met een aantal partijen zijn sponsor- en supplier contracten getekend. Dela gaat de komende
vier jaar de mannen en vrouwen sponsoren en wordt de hoofdsponsor van het EK 2015. Met Erima (kleding)
is een supplier contract voor één jaar afgesloten en met Mizuno (schoenen) voor vier jaar. Transavia
sponsort BTH, ook voor één jaar.
Volgend weekend tijdens de World League vindt in samenwerking met Top Team een businessmeeting
plaats. Het thema is ‘ondernemen is topsport’. En samen met Sportstrategie is tijdens de grand slam een
succesvol bedrijventoernooi georganiseerd.
De Voorzitter vult aan dat er voortdurend actief naar sponsoren wordt gezocht; dit heeft een hoge prioriteit.
FIVB heeft in mei Nederland bezocht voor een inspectie m.b.t. het WK beachvolleybal 2015 en was erg
onder de indruk van de voorbereidingen en locaties.
CEV het wachten is op het contractvoorstel aangaande het EK 2015. Het toernooi is al wel toegewezen.
03 Notulen Bondsraad 15 december 2012
Dhr. Rayer: er zou vandaag een voorgenomen besluit genomen worden wat betreft de reglementen.
Mevr. Staps legt uit dat er minder tijd nodig bleek voor een definitief voorstel dan gedacht dus het nieuwe
reglement kan direct van kracht worden.
Actiepunten
Mevr. Staps licht het afhandelen van de actiepunten toe.
De Bondsraad stelt de notulen van de vergadering van 15 december 2012 vast.
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04 Jaarrekening 2012
(zie presentatie dia 10 t/m 12)
Dhr. Klein: ten opzichte van de begroting 2012 is te zien dat er meer is binnengekomen maar ook
uitgegeven. Gesteld kan worden dat we over twee jaar keurig binnen het financiële vierkant gebleven zijn.
Het jaar 2011 was negatief ten gevolge van een aantal kosten die we in 2012 voorzien hadden maar die we
van de accountant op moesten nemen in 2011. Verhogende effecten in de opbrengsten waren de subsidies
voor het EK beach en het EK beach onder 23 die pas later zijn toegekend. Deze subsidies zorgden voor een
verhoging aan de kostenkant omdat we ze doorzetten aan de promotors. De team- en inschrijfgelden vielen
ietwat tegen en er waren minder kosten en opbrengsten voor opleidingen omdat de organisatie gedeeltelijk
is uitbesteed. Gelet op alle extra activiteiten die we in 2012 georganiseerd hebben, hebben we met elkaar
een fantastisch resultaat bereikt. Dit heeft onder andere te maken met een hoog kostenbewustzijn, zowel op
de regiokantoren als het hoofdkantoor. Het eigen vermogen is weer enigszins op orde door de gemaakte
winst. Het is niet zo hoog als de accountant adviseert maar hoog genoeg voor een solide basis. In
vergelijking met andere bonden doet de Nevobo het best goed. Het instandhoudingvermogen is €7,25 per
lid. Het saldo van de liquide middelen is goed, daar zit een mooi seizoenspatroon in. De twee grootste
projecten uit de Verander Agenda, het digitale wedstrijdformulier en de procesoptimalisatie, zijn
investeringen die zichzelf al enorm bewijzen.
Op verzoek van de Deutsche Bank wordt een nieuwe huisbankier gezocht.
De Financiële Commissie heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Daarnaast komen we in opdracht
van de commissie terug op het onderwerp fraude. We gaan hier ook met de accountant over in gesprek.
Dhr. Boom vult aan dat de Nevobo een hele transparante wijze van boekhouden heeft. Namens het
Hoofdbestuur dankt hij de werkorganisatie voor de vele inspanningen die tot het huidige resultaat hebben
geleid.
De Bondsraad stelt de jaarrekening 2012 vast.
05 Decharge Hoofdbestuur
De Bondsraad verleent decharge aan het Hoofdbestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2012.
06 Jaarverslag 2012
(zie presentatie dia 16 t/m 17)
Mevr. Staps leidt in dat de vraag is voor wie het jaarverslag gemaakt wordt omdat bijna niemand het leest.
Het is daarom een zoektocht hoe uitgebreid dit verslag op te stellen.
Ze geeft een toelichting m.b.t. de realisatie van het jaarplan 2012. Er waren tien speerpunten benoemd die in
het beleid centraal stonden en waarvan een aantal nog doorloopt. De stabilisatie van het aantal teams in
competitie is opgenomen in de Volleybal Agenda omdat vooral bij de mannen steeds meer teams afhaken.
Met de bepalingen in het nieuwe Wedstrijdreglement proberen we dat te voorkomen. De beoogde groei van
het aantal teams in de beachvolleybal competitie is wel bereikt; daar vindt een hele snelle groei plaats.
De certificering van verenigingen in een sterrensystematiek voor talentontwikkeling leverde juridisch veel
haken en ogen op waardoor we niet gaan certificeren.
De portal loopt heel goed, alleen blijkt het soms lastig om dingen te vinden. Dit komt omdat we als bond
meer en meer gaan communiceren met de eindgebruiker (B-to-C).
M.b.t. de trainerspool hoeven we geen vaste pool te organiseren; de trainers gaan er zelf mee aan de slag.
De trend is ingezet maar de vorm is iets anders dan we voor ogen hadden.
De oefeninterlands in eigen land is een heel goed concept gebleken waarbij de verenigingen ook tevreden
waren omdat ze hun leden echt iets konden bieden.
In de meerjaren doorkijk later in deze vergadering zal zichtbaar worden dat een winstgevende exploitatie erg
lastig is. Het is al een hele prestatie om de nullijn te handhaven.
De doelstelling m.b.t. klanttevredenheid wordt door het hoofdkantoor niet gehaald, maar de regiokantoren
scoren wel goed en dat is het belangrijkst omdat de verenigingen vooral daarmee zaken doen.
Tenslotte is er nog veel meer tijd nodig om de social media kanalen goed in te richten, teneinde het aantal
mensen dat gecommitteerd is aan de Nevobo te laten toenemen.
(zie presentatie dia 18)
Mevr. Staps noemt enkele highlights. Smashbal slaat goed aan, zowel bij de vakdocenten als de kinderen.
De verenigingen hebben positief gereageerd op alle automatiseringsslagen en de beoogde bezuinigingen
zijn gerealiseerd. M.b.t. de RTC’s en de Talent Teams heeft een discussie met de Eredivisie
plaatsgevonden. Inmiddels is er draaglak voor het besluit en begint de infrastructuur te landen.
Het DNA boekje en de propositie zijn beschikbaar en worden gewaardeerd, alleen moeten we nog werken
aan de bekendheid.
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Dhr. Hahn vraagt of er ook voor het CMV een online spelregeltoets komt.
Dhr. Melsen licht als projectleider de ontwikkeling van de online spelregeltoets toe. De eerste versie komt
eind 2014 beschikbaar. Het kan niet sneller omdat het een sportbreed initiatief is met 28 bonden; en het tijd
kost om de gemeenschappelijke delers te vinden. Het is voor de Nevobo van belang om bij dit project aan te
haken i.v.m. het gebruik maken van subsidiegelden.
Dhr. Hahn: dat is dan vijf jaar nadat de vraag voor de eerste keer is gesteld.
Dhr. Vroegh: de vraag is of je de huidige spelregeltoets in technische zin geschikt kunt maken voor het CMV.
Mevr. Staps: de huidige versie is te saai om de jeugd te trekken. De afweging is dan of je die investering nu
moet gaan doen in de wetenschap dat het grote er aan komt.
Dhr. Vroegh stelt voor om nu te beginnen met een simpele basisversie. Als je CMV serieus op de kaart wilt
zetten moet je nu doorpakken en niet wachten tot eind 2014.
Mevr. Staps zegt toe bij de Spelregelcommissie te informeren wanneer zo’n versie beschikbaar zou kunnen
zijn en de Bondsraad daarover te informeren.
mevr. Staps
Dhr. Mensink adviseert om de competitieleiders van het CMV erbij te betrekken.
Dhr. Rayer vraagt in hoeverre een sportbreed project wel de mogelijkheid geeft om binnen het volleybal een
verbijzondering te maken, of betekent sportbreed dat de toets algemener wordt?
Dhr. Melsen: het sportbrede heeft meer te maken met de systematiek die gekozen wordt. Binnen je sport
maak je eigen keuzes qua doelgroep. Het platform wordt dus gemeenschappelijk, de content maak je zelf.
(zie presentatie dia 19)
Mevr. Staps geeft een doorkijk naar 2013. De clusterbijeenkomsten zullen over veel praktischer zaken gaan
omdat de verenigingen daar behoefte aan hebben. De site heeft nu feitelijk twee platformen ineen; nevobo.nl
is meer bedoeld voor het communiceren met verenigingen en volleybal.nl voor het communiceren met de
gebruiker. Momenteel wordt nagedacht hoe deze twee uit elkaar te trekken zodat de informatie beter
beschikbaar komt. Op Papendal wordt een topsporthuis gebouwd. De meisjes en dames zijn daar inmiddels
gehuisvest, de jongens volgen in het najaar en er wordt hard gelobbyd om de mannen te laten volgen. De
volgende Bondsraad zal op Papendal plaatsvinden met de mogelijkheid tot een rondleiding.
De Voorzitter: deze week is een brief naar de verenigingen gestuurd over de gemeenteraadsverkiezingen in
2014, om ze bewust te maken van de kansen die er zijn t.a.v. sport, bewegen en volleybal. We vragen een
actieve opstelling van de bestuurders en leden omdat het de moeite waard is om politiek je stem te laten horen.
Dhr. Kramer verzoekt de bondsraadleden in het jaarverslag te vermelden.
Dhr. Daas: het kritische onderzoek van Oberon over de beachvolleybal faciliteiten in Den Haag staat nogal in
contrast met de fantastische faciliteiten voor het WK beachvolleybal.
Dhr. Everaert licht toe dat het topsport programma van Beach Team Holland staat als een huis maar dat een
goede trainingshal ontbreekt en de buitenfaciliteiten ook niet in orde zijn. Ook zijn de trainingsfaciliteiten
rondom het beach stadium nog niet gerealiseerd. De Nevobo is continu met de gemeente Den Haag in
gesprek en ook NOC*NSF wordt daar nu bij betrokken. Maar het is een langdurig proces.
Dhr. Klaver vraagt naar het verband tussen de afname van de ledenaantallen met bijna een procent en de
ambitie voor 2016 voor drie procent meer teams.
Mevr. Staps: het lidmaatschap is “uit”, net zoals bij veel andere sporten, politieke partijen en omroepen.
Vandaar dat de ambitie in de Volleybal Agenda gedefinieerd is als gelieerde competities. We willen graag
dat er een soort membership komt, zodat de beoefenaars die geen lid zijn ook meetellen. Ook NOC*NSF is
aan het worstelen hoe dit dan gemeten moet worden. We zijn aan het kijken hoe we al het volleybalaanbod,
alle toernooien, recreantencompetities e.d. gaan ontsluiten voor alle volleyballers. Dit zou kunnen betekenen
dat de klassieke competitie verder gaat afnemen wat het aantal teams betreft.
Dhr. Everaert: daar staat tegenover dat de Nevobo nu meer jeugdleden heeft dan ooit en nog niet duidelijk is
wat het effect daarvan zal zijn op het aantal seniorenteams.
Dhr. Kramer vraagt of er nog pilots gaande zijn over nieuwe competitievormen.
Mevr. Staps: de vraag is of wij die moeten willen aanbieden. Daar zit een strategisch vraagstuk achter: is het
erg als de beoefenaren niet in de reguliere competitie spelen maar wel iedereen aan het volleyballen is? We
hebben als bond te maken met een herpositioneringvraag: zijn wij op aarde om alleen de competities te
organiseren of om de sport in de breedste zin in Nederland te positioneren en te verankeren? Veel bonden
zijn aan het opschuiven naar het model van een branche organisatie. Aan de andere kant beseffen we ook
dat daar waar teveel teams zich terugtrekken uit de reguliere competitie, de reisafstanden groter worden,
waardoor zaken versneld zouden kunnen instorten en dat wil je ook niet.
Dhr. Kramer: we moeten ons er op richten om de jeugdleden binnen te houden en wellicht zijn daar andere
competitievormen voor nodig, binnen of buiten de bond.
Mevr. Staps: uit onderzoek blijkt dat de sportparticipatiegraad in georganiseerd verband onder kinderen tot
twaalf jaar in Nederland heel hoog is. Daarna zie je dat enorm afnemen. We moeten er voor waken niet
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teveel energie in dingen te steken die niet te keren zijn. Er liggen veel meer kansen in de groep tussen de
30-50 jaar. Welk aanbod kun je genereren om die mensen vast te houden?
Dhr. Jansen vraagt in welke richting NOC*NSF denkt met betrekking tot het lidmaatschap.
Mevr. Staps: er gaat gedifferentieerd worden tussen lid en aspirant lid; de members. Er bestaat ook een
sportersmonitor waarin onderzocht wordt hoeveel mensen een sport beoefenen waar data uitgehaald
kunnen worden. Maar ook NOC*NSF is aan het worstelen hoe dit hard te maken in de verdeling van gelden.
Dhr. V/d Gugten: met de formele kant van de bestuurlijke herinrichting zijn we een heel eind gevorderd maar
de participatiekant is nog onderbelicht gebleven. Voor alle vandaag genoemde ontwikkelingen is de
participatie van verenigingen en de aansluiting wat er op landelijk en regionaal niveau gebeurt heel
belangrijk. Bijeenkomsten waar verenigingen zelf met hun eigen ervaringen andere verenigingen informeren
zijn de meest inspirerende bijeenkomsten. Hij roept op om de komende tijd dat aspect centraal te stellen,
zowel op regionaal niveau als bij het bestuurderscongres.
De Bondsraad stelt het jaarverslag 2012 vast.
07 Herziene begroting en realisatie 2013, meerjaren doorkijk
(zie presentatie dia 22 t/m 30)
Dhr. Klein: n.a.v. de toekenningen van NOC*NSF sinds de vorige Bondsraad is begroting 2.0 opgesteld.
Er is drie ton minder aan inkomsten begroot en de hernieuwde inzichten, o.a. als gevolg van de gesprekken
met provincies, steden en partners, zijn meegenomen. Het grootste verschil bij de subsidies is de lagere
toekenning van NOC*NSF voor de topsportprogramma’s. Ook de inschrijfgelden voor de volleybalkampen
zijn meegenomen. Vanwege de lagere subsidies is kritisch gekeken naar de programmakosten. Dit heeft
zich vertaald in lagere personeelskosten, bijvoorbeeld een halve coach of een arts minder. Verder bleken de
financiële lasten te laag begroot. De hogere huisvestingskosten is een technisch verhaal dat te maken heeft
met de verantwoording. De totale begroting is wederom een sluitend geheel.
Wat betreft de realisatie t/m 30 april blijven zowel de baten als lasten achter. Dit is een seizoenspatroon; na
afloop van de komende evenementen ziet het er weer heel anders uit. Het begrote bedrag voor de
afbouwregeling voor de mannen is nog niet zeker; hierover vinden nog gesprekken plaats met NOC*NSF.
Er zijn wat extra afschrijvingskosten als gevolg van extra investeringen m.b.t. het digitale wedstrijdformulier en
de procesoptimalisatie. En wellicht moet er een extra ronde voor de WK kwalificatie worden georganiseerd.
Aan de andere kant hebben we een extra subsidie voor een Leven Lang Sporten gekregen evenals een
hogere basisbijdrage vanuit NOC*NSF. De verwachting over heel 2013 blijft een koers rond de nullijn.
Dhr. Kramer vraagt waar de drempel voor het mannenteam ligt om qua subsidietoekenning weer een stap
hoger te komen.
Dhr. Everaert: NOC*NSF heeft de subsidie al t/m 2016 toegekend maar er is wel ruimte als er beter
gepresteerd wordt. Het is alleen niet duidelijk waar de drempel precies ligt. De theoretische drempel voor de
A-status is plaatsing voor de World League finale of bij de eerste acht op het EK, maar dat wil niet zeggen
dat er dan automatisch meer geld wordt toegekend.
De Voorzitter: samen met de andere teamsportbonden is de discussie aangegaan met NOC*NSF wat betreft
de medaillevisie. Ook is VWS gewezen op het belang van teamsport, en dat het tijd en geld kost om van nul
weer in de top te komen. Het kan niet zo zijn dat alleen de medaillekansen bepalend zijn. Als de mannen nu
heel goed gaan presteren moeten we met de hele volleybalbeweging opstaan en ons opnieuw laten horen.
Dhr. Klein: de begroting 2.0 is het uitgangspunt richting 2016. Met de teruggang van de Lotto gelden van
ongeveer 125-175k in het achterhoofd is gekeken naar 2014. De totale teruggang in 2014 wordt beperkt
door de genoemde voordelen uit een Leven Lang Sporten en de extra bijdrage. In 2015 loopt de begroting
fors op qua inkomsten maar ook qua uitgaven, ten gevolge van het EK indoor en het WK beach. We hebben
dit een instandhoudingbegroting genoemd waarbij er tot 2016 op de nullijn wordt gekoerst. Maar waarin er
nog geen ruimte is voor aanvullende investeringen, nieuwe activiteiten, een uitbreiding van je
topsportprogramma’s of meerdere activiteiten binnen de breedtesport.
Dhr. Boom voegt toe dat er proactief op allerlei ontwikkelingen wordt ingespeeld, maar dat er een enorme
uitdaging blijft liggen wat betreft de instandhoudingbegroting. De focus ligt op een aantal zaken die voor de
leden van belang zijn, maar we moeten ook aan een stuk innovatie denken.
De Voorzitter: de rode draad in deze vergadering is het spanningsveld tussen kiezen voor instandhouding,
doen wat je moet doen, of met de leden een stap verder gaan in het kader van de vernieuwing. Er is een
wishlist opgesteld, waaraan de CMV spelregeltoets zal worden toegevoegd. Er is behoefte aan online
scheidsrechtersbeoordelingen, en voor het binden van leden zijn investeringen nodig om met ze te kunnen
communiceren. De implementatie van Smash is een stap die de moeite waard is om tot de benodigde
vernieuwing te komen. Er wordt gevraagd om flexibel aanbod, door middel van regionale beach- en
toernooiencircuits maar die moeten wel georganiseerd worden. Het samenbrengen van de topsport en jeugd
in Papendal betekent dat we met minder mensen meer kwaliteit kunnen leveren. We moeten werken aan
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meer exposure en bewustwording van de volleybalsport en daarvoor is een goed mediaplatform
noodzakelijk. Er moet gewerkt worden aan een cultuuromslag, om met elkaar op weg te gaan waarbij de
verenigingen de basis zijn van ons bestaan. Een ledenpanel en optimalisatie van de verenigingsenquête zijn
nodig om te kunnen sturen op basis van data in plaats van op een buikgevoel. De Eredivisie moet worden
versterkt want het is jammer dat geen van de lange mannen in Nederland in de Eredivisie speelt. En het kost
geld om onze nationale helden in de lucht te houden. In deze fase krijgen we dat niet van NOC*NSF en niet
van grote sponsoren, dus zullen we binnen het eigen vierkant moeten kijken. Zijn droom is om met de
Bondsraad te gaan nadenken over een stap in het kader van een contributieverhoging. Dat is wel lastig in
tijden van crisis, aan de andere kant gaat het slecht over €2,50 per lid. Dit bedrag is nodig om de innovaties
uit de wishlist vorm te kunnen geven en onze helden in de lucht te kunnen houden.
Dhr. Boom: er is een wetgeving in voorbereiding met betrekking tot de kansspelen waardoor de zaak onder
druk komt. Dit moet serieus ingeschat worden en vandaar dat de korting al voor volgend jaar is opgenomen.
De uitwerking van de meerjaren prognose zal in de Bondsraad van december worden gepresenteerd. De
Financiële Commissie wordt bij het hele proces betrokken.
Dhr. Rayer: betekent het instandhouden dat we alle ambities uit de Volleybal Agenda ook gaan realiseren of
wordt daar de knip opgezet?
Mevr. Staps: zoals de agenda nu is ingeregeld kunnen we binnen de instandhoudingbegroting door. Alleen
voor een versnelling of grootschalige uitrol zijn soms extra investeringen nodig die niet in de
instandhoudingbegroting voor de komende jaren zitten.
Dhr. Kramer: misschien moeten we keuzes maken in de Volleybal Agenda want het zijn wel heel veel
ambities. We moeten heel kritisch zijn en alleen datgene doen wat we kunnen halen en daar eventueel extra
geld op inzetten. En we moeten een contributieverhoging kunnen uitleggen. Er moet volstrekte transparantie
worden gegeven in welke richting het uitgaat, voor wie het bedoeld is en welke innovatie we ermee kunnen
bereiken, en dan kunnen we het verhaal gaan vertellen op de Regioraden.
De Voorzitter vat samen dat het mooi is om ambities te hebben maar er is ook een programma 2013 en
verder. Maak dat inzichtelijk, kijk waar de risico’s zitten en ga dat verder onderbouwen. Het ambitieniveau is
buitengewoon hoog maar we zitten in een hele mooie fase waarin we met elkaar het gesprek aangaan en
dat is wel eens anders geweest. We kunnen het beleid verantwoorden en met elkaar delen. De kwaliteit van
het management is goed, er wordt gestuurd daar waar nodig. Maar we moeten inderdaad ook blijven
analyseren want als we niet waarmaken wat we zeggen komen we weer in de oude situatie en dat is slecht
voor het net herstelde vertrouwen. Hij zegt toe zo snel mogelijk een toelichtende memo ten aanzien van een
mogelijke contributieverhoging op te stellen en aan de Bondsraad toe te sturen.
mevr. Staps
Dhr. Mensink: je kunt ook op een andere manier de inkomsten verhogen, bijvoorbeeld via de recreanten die
nu geen contributie betalen. Of via een goedkoop lidmaatschap voor wilde volleyballers, zodat er meer
geregistreerde volleyballers komen en je een sterkere onderhandelingspositie krijgt.
Mevr. Staps: het binden van recreanten, met name de grijze leden is erg belangrijk, we moeten gezamenlijk
de oproep doen dat we samen het volleybal sterker moeten maken. Een gereduceerd tarief is niet de weg,
want met de omslag naar de nieuwe lidmaatschapstructuur is gebleken dat de hoogte van het bedrag niet de
reden is dat ze zich niet aansluiten. Als bij NOC*NSF een beweging op gang komt dat je een aspirant
lidmaatschap hebt door alleen maar registratie, zou dat een oplossing kunnen zijn.
08 Volleybal Agenda
(zie presentatie dia 33 t/m 35)
Mevr. Staps informeert de Bondsraad over de Volleybal Agenda. Het uitgangspunt is een vierjaren
beleidsplan, opgesteld voor en door de volleybalgemeenschap, met 21 ambities die projectmatig aangepakt
worden. Er is inmiddels een extern communicatiebureau ingezet om enerzijds de bekendheid met de
Volleybal Agenda en anderzijds het eigenaarschap van de Agenda bij clubs te vergroten. Wat betreft het
grote aantal ambities: alles wat we nu in een project geformuleerd hebben zijn beleidslijnen die we al jaren
hebben, wat betekent dat het lastig wordt als je wilt gaan prioriteren.
Er zijn 13 projectleiders benoemd die een scholing in projectmatig werken hebben gevolgd. De start verloopt
wat traag omdat het projectmatig werken een cultuuromslag is, en er nog te weinig eigenaarschap bij clubs
is. Maar er is ook een positief signaal: er wordt buiten ons om al veel geactiveerd op basis van die ambities.
Zo zijn er veel verenigingen die toernooien en scholenprojecten organiseren en met hun bestuurders aan de
slag zijn zonder dat de bond daar enige inmenging in heeft. De komende maanden kunnen de projectteams
hun activiteiten gaan uitrollen, waarbij het communicatieplan cruciaal is. Hoe gaan we er voor zorgen dat de
Volleybal Agenda veel meer gaat leven binnen de gemeenschap en iedere vereniging er een paar dingen uit
licht die voor haar van belang zijn? Daarnaast de doorontwikkeling van de opdrachtgevers en de
projectleiders: hoe ga je te werk, hoe ga je meten, rapporteren en terugkoppelen?
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Bij de start van het seizoen gaat er een mailing naar alle verenigingen met concrete informatie en aanbod
vanuit de Volleybal Agenda zodat de clubs gaan nadenken waar ze iets mee willen en wat kansen biedt.
Dhr. Kramer adviseert om de Volleybal Agenda ook op de agenda van het bestuurderscongres 2014 te
zetten. De verenigingen kunnen daar vertellen wat ze in het kader van de Agenda hebben gedaan.
09 Ontwikkelingen topsport
(zie presentatie dia 39 t/m 47))
Dhr. Everaert informeert de Bondsraad over de ontwikkelingen in de topsport.
Dhr. V/d Gugten vraagt naar de televisiekant, mede gezien de recent gesloten contracten voor het voetbal.
Dhr. Everaert: die contracten hebben heel veel consequenties voor de NOS. Voor ons is het moeilijk te
voorspellen wat er gaat gebeuren. Enerzijds moet de NOS bezuinigen, anderzijds zullen ze toch nog wel iets
met sport moeten willen. We zijn in gesprek met ze maar moeten wel heel goed nadenken hoe daarmee om
te gaan. Dat is een uitdaging maar ook een kans. Moet de NOS wel je eerste partner blijven? We hebben
wel steeds alle productiekosten maar soms wordt er bijna niets uitgezonden.
Dhr. V/d Gugten: het is een lastige onderhandeling omdat je maar een kleine partij bent. Misschien moet je
met een aantal sporten samen een soort aanbod doen: wij denken dat Nederland hier op zit te wachten.
10 Wijzigingen reglementen
(zie presentatie dia 50 t/m 52)
De Bondsraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in het Wedstrijdreglement hoofdstuk 2
Volleybal Eredivisie en Topdivisie, het Wedstrijdreglement hoofdstuk 4 Volleybal Bekertoernooi en het
reglement Strafzaken.
10a Statuten
Dhr. Kroon: de nieuwe Statuten gaan pas gelden na de Bondsraad op 14 december, als het Huishoudelijk
Reglement en het reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie aan de orde zijn geweest.
Dhr. Kramer pleit om de bestuurders van de regio een verantwoordelijkheid richting de regio te blijven
geven, ze aan de Regioraden te laten vertellen wat ze hebben gedaan en wat de ambities zijn. Dit hoeft niet
in de Statuten vastgelegd te worden maar het is wel van belang dat ze dat blijven doen.
De Bondsraad stelt de gewijzigde Statuten vast.
10b Wedstrijdreglement hoofdstuk 1 Volleybal Competitie
Dhr. Kroon: regio West heeft een amendement ingediend dat ook recreantenleden in de reguliere competitie
mogen invallen.
Dhr. Veldhuizen licht toe dat het nieuwe Wedstrijdreglement is opgesteld door de competitie medewerkers,
die hebben gekeken wat er over de regio’s heen hetzelfde ingericht kan worden. Het is nooit de bedoeling
geweest om het invallen van recreanten in de competitie te verbieden. Het laten vervallen van het artikel
heeft een hele praktische reden. We zijn bezig met het digitale wedstrijdformulier en het vereenvoudigen van
de spelerscontrole, en het is technisch gemakkelijker als die mensen competitiespelend lid zijn want dat
scheelt een heleboel uitzonderingen (en dus investeringen) in die controles. De recreantencompetities zijn
namelijk nogal divers wat het ingewikkeld maakt. Vandaar dat we het voorstel hebben gedaan om ze
gewoon als competitiespelend lid op te geven zodat ze gewoon mee kunnen spelen in de competitie en
eventueel moet de recreantenkant van het reglement wat gefinetuned worden.
Dhr. Kroon voegt toe dat het uitgangspunt is dat ieder lid aan alle vormen van volleybal in Nederland mee
kan doen. Het Hoofdbestuur staat dus positief tegenover het amendement; alleen in de uitwerking geven we
aan dat iedereen zowel recreantenlid als competitiespelend lid kan zijn.
Dhr. Kramer: het is dus een kwestie van ‘en’ en niet van ‘of’.
Dhr. V/d Gugten: als je al je recreantenleden ook als competitiespelend lid inschrijft, heeft dat als
consequentie dat je als competitiespelend lid niet meer aan de officiële recreantencompetitie mee kunt doen.
Dhr. Kroon: er zijn bepaalde recreantencompetities met een eigen reglement dat altijd uitsluit dat je als
recreant met de reguliere competitie mee mag doen. Dit amendement brengt daar geen wijziging in.
Mevr. Staps: we willen juist naar het ‘en en’, zodat je zoveel mogelijk kunt spelen, wat en wanneer en in
welke vorm dan ook.
Dhr. Rayer: regio Zuid heeft gisteravond een reactie van een aantal verenigingen ingestuurd. Hij verzoekt
hier nog even kritisch naar te kijken, maar het hoeft niet in stemming te worden gebracht want het zijn geen
beleidswijzigingen maar eerder tekstuele wijzigingen.
De reactie van mevr. Staps naar aanleiding van de door regio Zuid gestelde vragen ging over een aantal
artikelen die voor de regiocompetitie heel zwaar zijn maar wel nodig voor de nationale competitie. Zijn
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verzoek is om daar wat milder mee om te gaan. Een ander punt betreft de kampioenen; de uitzondering dat
dit niet voor de jeugd zou gelden.
Mevr. Staps reageert dat die wijziging wordt doorgevoerd.
Dhr. Rayer: regio West heeft een uitzondering voor de lijnrechters in de Derde divisie. In regio Zuid hebben
de verenigingen aangegeven blij te zijn als het wordt afgeschaft. Hij verzoekt te onderzoeken of het niet voor
alle regio’s afgeschaft kan worden.
mevr. Staps
Dhr. Vlam: artikel 3.1.3.6: er kàn een boete opgelegd worden; wanneer gebeurt dat wel en wanneer niet?
Dhr. Veldhuizen: iedere boete in de reglementen kàn opgelegd worden. Er kunnen altijd omstandigheden
zijn waarbij je ervoor kiest om het niet te doen. De organisator bepaalt dat.
Dhr. V/d Gugten: in de Regioraad West is aangegeven dat de boete van het inschrijfgeld in een wat ander
licht is komen te staan door de sterke verhoging van de teamgelden. En er werd de koppeling gelegd met
onze ambitie om meer teams te krijgen. Verenigingen werken daaraan maar moeten soms een keuze maken
om een team in te schrijven en in de zomer hard te werken om voldoende spelers te vinden, en halen dat
dan soms net niet. Dat is vervelend voor de vereniging die daar zijn ambitie heeft liggen maar het is
contraproductief om op deze manier voor de kosten op te draaien.
Dhr. Veldhuizen: we moeten even goed gaan kijken hoe het proces van competitieplanning in elkaar zit want
dat is per regio anders. Er zijn twee opties: kan ik later nog een team inschrijven en kan ik later nog een
team terugtrekken.
Mevr. Staps: er zitten niet voor niets hoge sancties op het terugtrekken van teams want dat heeft heel veel
gevolgen voor de tegenstanders in de poule die ook zalen moeten huren en dergelijke. Het is wel zo dat het
absolute bedrag vele malen hoger is omdat de teamgelden vanuit de nieuwe lidmaatschapstructuur
verhoogd zijn. Het is wel goed om daar naar te kijken maar we zullen er altijd een hoge sanctie op houden
om dit zoveel mogelijk te voorkomen.
mevr. Staps
De Bondsraad stemt in met het Wedstrijdreglement hoofdstuk 1 Volleybal Competitie met inachtneming van
de gemaakte opmerkingen t.a.v. de invalbepalingen recreanten en de tekstuele opmerkingen vanuit regio
Zuid.
10c Reglement Strafzaken
Dhr. Rayer vraagt of er veel leden zijn die jaarlijks veel boekingspunten krijgen. Hebben we daar inzicht in en
is het een probleem?
Mevr. Staps: we hebben de data maar laten daar geen analyses op los. Maar we kunnen onszelf gelukkig
prijzen want het aantal incidenten in het volleybal is heel erg laag.
De Bondsraad stelt het reglement Strafzaken vast.
10d Toetsreglement sport
De Bondsraad stelt het Toetsreglement Sport vast.
11. Visie leveringsplicht officials
Mevr. Staps: regio Zuid heeft terecht gereageerd dat er nu geen integrale visie op de agenda staat.
De leveringsplicht is altijd al een hot item geweest, want veel verenigingen hebben moeite om er aan te
voldoen. Als organisator hebben we hier begrip voor en willen we coulant zijn maar aan de andere kant
willen we elke wedstrijd bemensen met goed opgeleide scheidsrechters. Er is een integraal voorstel in
ontwikkeling maar het is een ingewikkeld vraagstuk want er zijn twee krachten gaande. Enerzijds de roep om
deregulering, het verzoek om in de leveringsplicht zo soepel mogelijk te zijn. De andere kracht zegt juist dat
je het moet intensiveren en nog veel meer op de kwaliteit gaan zitten. In de leveringsplicht komt deze twee
stromingen samen. De vraag is of de Bondsraad deze twee krachten herkent en hoe we tot een integrale
visie kunnen komen.
De Bondsraad besluit om in september een informatiebijeenkomst over dit vraagstuk te organiseren.
Dhr. V/d Gugten verzoekt ook de discussie tussen de bondsraadleden onderling over een eventueel
vooroverleg of tussenoverleg op de agenda te zetten. Verder roept hij de Bondsraadleden op om in groten
getale aanwezig te zijn bij die bijeenkomst.
mevr. Staps
Mevr. Staps geeft voor de volledigheid aan dat we de sanctie van terugtrekken dus houden.
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12. Rondvraag
Dhr. Mensink: in regio Oost is wat commotie ontstaan over artikel 3.1.6.1 wat betreft het wijzigen van teams.
Volco 1 heeft volgens de reglementen gehandeld maar wordt wel onsportief gedrag verweten. Hoe kunnen
we in de toekomst met de invalsbepaling omgaan dat de spelers uit het tweede team, dat 40-20 hoger staat
dan het eerste team, toch binnen de gestelde regels mogen invallen?
Mevr. Staps: op PD-momenten of belangrijke toernooien worden vaak spelers uit een lager team maar met
een hoger speelniveau ingevlogen. We moeten er voor waken dit helemaal dicht te reglementeren omdat we
daarmee de flexibiliteit van de verenigingen beperken en we juist deregulering willen maar we moeten elkaar
wel blijven aanspreken op sportief gedrag.
Dhr. Veldhuizen voegt toe dat tijdens het laatste competitieoverleg de medewerkers de problematiek hebben
geïnventariseerd. Maar dat er vooralsnog geen reden is om zaken in het reglement aan te passen.
Dhr. Bosman vraagt waarom de omnummering bij een bepaald aantal punten in de competitie is losgelaten.
Dhr. Veldhuizen reageert dat dit alleen in regio Oost speelde.
Dhr. V/d Gugten: de redactie van VolleyMAGAZINE.nl heeft geschreven na veel gesprekken met de Nevobo
de sprong gewaagd te hebben. Hij pleit ervoor duidelijk te maken dat het magazine een particulier initiatief is
zonder betrokkenheid van de Nevobo.
mevr. Staps
Dhr. Jansen verzoekt om een verduidelijking van de stappen en de procedure tot de volgende Bondsraad
wat betreft de bestuurlijke herinrichting.
Mevr. Staps: de formele kant is dat het Huishoudelijk reglement en het reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie worden aangepast en in december ter besluitvorming aangeboden. Dan kunnen ook de Statuten
passeren. Het Regiobestuur kan aanblijven tot het einde van het jaar of zoveel eerder als de regionale
Bestuurscommissie gevormd wordt. Daarnaast gaan we de komende tijd actiever werven voor de
commissieleden en als alle commissies compleet zijn, zal er een moment van omwenteling plaatsvinden,
waarschijnlijk bij de Regioraden. De commissies worden door het Hoofdbestuur benoemd tijdens een van
haar vergaderingen.
Dhr. Jansen vraagt of er een oproep naar alle verenigingen gaat voor kandidaten voor het Bondsbestuur.
Mevr. Staps bevestigt dit. Het is een openbare vacaturestelling.
Dhr. Jansen: bij punt 3 staat dat drie leden direct door de Bondsraad worden benoemd en vier leden op
voordracht van de Regioraden. En bij punt 12 staat dat de vier regiovoorzitters na goedkeuring van de
Statuten de functie van voorzitter van de regionale Bestuurscommissie krijgen toebedeeld. Is daar geen rol
meer van de Regioraad?
Mevr. Staps pleit om de term regiovoorzitter te handhaven want die is goed ingeburgerd. Of die nou sturing
geeft aan het Regiobestuur of de regionale Bestuurscommissie maakt niet zoveel uit. Vanuit die functie is hij
dan ook meteen onderdeel van het Bondsbestuur. Alle lopende termijnen worden gehandhaafd; daarna is
men eventueel herkiesbaar, via een voordracht in de Regioraad en bekrachtiging door de Bondsraad.
Dhr. Klaver ziet een positieve ontwikkeling maar hoort vaak terug dat er een negatief beeld wordt gevormd
door een aantal communicatiekwesties rondom de Talent Teams, EK jeugd, scheidsrechters, uitspraken van
Bert Goedkoop etc. In hoeverre moeten we daar een patroon in zien, en zijn daar lessen uitgetrokken?
De Voorzitter nuanceert dat er een verschil zit en wat je zegt en wat de pers communiceert. Met betrekking
tot het dossier Talent Teams was de insteek van het Hoofdbestuur om in speaking terms met de clubs te
blijven, maar zij heeft niet kunnen verhinderen dat een vereniging een brief naar de media stuurde. Met
betrekking tot Bert Goedkoop zijn er wat uitspraken uit het hele verhaal uitgelicht. We proberen door middel
van onze persberichten en website uit te leggen wat er wel aan de hand is. We doen ons best maar kunnen
niet garanderen dat het nooit meer voorkomt. Het brengt wel schade toe en dat is erg vervelend.
Dhr. Kramer verzoekt om nummer 15 van Ingrid Visser voor altijd vrij te houden.
De Voorzitter reageert dat dit al geregeld is en straks tijdens de herdenking bekend gemaakt zal worden.
Dhr. Rayer vraagt of naast regio Oost ook de andere regio’s overgaan op de nieuwe uniforme boetelijst.
Mevr. Staps antwoordt dat met ingang van het nieuwe seizoen de boetelijst voor alle regio’s geldt. De lijst is
inmiddels gepubliceerd op de website.
13. Sluiting
De Voorzitter sluit de vergadering om 12.55 uur.
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BESLUITEN
1.

Agendapunt 01: de Bondsraad stemt in met de benoeming van Onno van Andel als voorzitter van regio
Oost en daarmee lid van het Hoofdbestuur.

2.

Agendapunt 03: de Bondsraad stelt het verslag van de Bondsraad van 15 december 2012 vast.

3.

Agendapunt 04: de Bondsraad stelt de jaarrekening 2012 vast.

4.

Agendapunt 05: de Bondsraad verleent decharge aan het Hoofdbestuur voor het gevoerde financiële
beleid in 2012.

5. Agendapunt 06: de Bondsraad stelt het jaarverslag 2012 vast.
6. Agendapunt 10: de Bondsraad stemt in met de voorgestelde wijzigingen in het Wedstrijdreglement
hoofdstuk 2 Volleybal Eredivisie en Topdivisie, het Wedstrijdreglement hoofdstuk 4
Volleybal Bekertoernooi en het reglement Strafzaken.
7. Agendapunt 10a: de Bondsraad stelt de gewijzigde Statuten vast.
8. Agendapunt 10b: stemt in met het Wedstrijdreglement hoofdstuk 1 Volleybal Competitie met
inachtneming van de gemaakte opmerkingen t.a.v. de invalbepalingen recreanten en
de tekstuele opmerkingen vanuit regio Zuid.
9. Agendapunt 10c: de Bondsraad stelt het reglement Strafzaken vast.
10. Agendapunt 10d: de Bondsraad stelt het Toetsreglement Sport vast.

ACTIEPUNTEN
1. Onderzoeken wanneer een online spelregeltoets voor het CMV beschikbaar kan komen

mevr. Staps

2. Toelichtende memo ten aanzien van een mogelijke contributieverhoging opstellen en
aan de Bondsraad toesturen

mevr. Staps

3. Onderzoeken of de lijnrechters voor de Derde divisie ook in de regio’s Noord, Oost en
Zuid afgeschaft kunnen worden.

mevr. Staps

4. Voorstel voor de hoogte van de sanctie op het terugtrekken van teams doen

mevr. Staps

5. Informatiebijeenkomst organiseren over leveringsplicht officials en onderlinge
communicatie bondsraadleden

mevr. Staps

6. Communiceren dat VolleyMAGAZINE.nl een particulier initiatief zonder betrokkenheid
van de Nevobo is.

mevr. Staps

BIJLAGEN
1. Presentatie Bondsraad 15 juni 2013
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