FACTS EXITONDERZOEK GESTOPTE
NEVOBO LEDEN 2017 EN 2018
Inzichten en tips voor een leven lang volleybal

ONDERZOEKSPOPULATIE
4.627
volleyballers
(6-81 jaar)

INTERVIEWS
maart-mei 2019

4.034
ex-volleyballers

593
volleyballers

245

348

2.779

1.255

43 jeugdleden (12-18 jaar) 8 TC/jeugdbeleid

4 verenigingen (10-12 jeugdteams) 2 met ledendaling 2 met -stijging

BELANGRIJKSTE REDENEN OM TE STOPPEN

49%
Geen tijd /
prioriteit
vanwege
school/studie/
werk/hobby

43%
Ontevreden
over team

35%

42%
Gezondheid/
blessure/
ziekte

Ontevreden
over trainingen

LEDENCIJFERS
totaal 16.326

instroom

totaal 15.084

uitstroom

totaal 18.041

uitstroom

totaal 17.964

0-12
jaar

13-17
jaar

18-23
jaar

0-12
jaar

55+
jaar

13-17
jaar

18-23
jaar

24-55
jaar

9.390

1.263

503

40.264

5.077

totaal 108.999

6.354

12.513

2.914

1.967

21.283

1.335

aantal spelende leden

4.343

25.549

6.202

2018

3.090

10.150

531

24-55
jaar

1.365

41.541

5.218

totaal 111.879

6.323

13.460

1.897

2.948

24.291

1.551

aantal spelende leden

4.205

22.437

7.129

3.200

2017

instroom

55+
jaar

BELANGRIJKSTE UITSTROOMFACTOREN

Sluit niet aan bij drijfveren; sociaal
vs prestatie, leeftijd, interesses

Team

Ieder seizoen veel nieuwe
teamgenoten

Geen match met trainer/coach

Trainer/
coach

Vaak aan de kant zitten bij
de wedstrijden
Te weinig onderlinge verbondenheid
Voelde me niet thuis bij de
vereniging

Vereniging

Trainingen niet leuk/veel
negativiteit
Te weinig progressie individueel/
als team
Lange zomerstop (voor jeugd) en
te veel wisselende speelmomenten

Volleybal
aanbod

Geen aanbod doordeweeks spelen
in kortere competities (18+)

Weinig onderlinge verbondenheid

Te weinig spelers in team

Weinig/gebrekkige communicatie

Geen mogelijkheid instroom
jeugdteams naar seniorencompetitie op niveau

De basis niet op orde (teamindeling,
trainers, tijden)

Weinig aandacht tijdens en
moeilijke terugkeer na blessure/
ziekte/verhuizing e.d.

Te veel (verplichte) vrijwilligerstaken
Geen gelijke kansen

Te duur (studenten/55+)

Onevenredige aandacht selectie
en niet-selectieteams

TIPS VOOR EEN POSITIEVE VOLLEYBALBELEVING

Geschikt
team

Sterke
vereniging

Luister naar behoeften leden

Match met het team

Houd (jeugd)teams zoveel
mogelijk intact

Focus op pedagogisch/didactische
vaardigheden

Deel gelijkgestemden bij elkaar in
Iedereen ongeveer evenveel
wedstrijdspeeltijd

Goede
trainer/
coach

Positief coachen
Aandacht voor individuele en team
ontwikkeldoelen

Organiseer activiteiten gericht
op onderlinge verbondenheid

Club: Zorg voor aandacht en
begeleiding van trainers/coaches

Positieve sfeer waarin je je thuis
voelt

Langere jeugdcompetitie met vaste
speelmomenten

Oog voor elkaar,
creëer verbondenheid

Passend
aanbod

Open en heldere communicatie
De basis op orde: teamindeling,
trainers, tijden
Zoek naar professionaliseringsmogelijkheden
Niet te veel (verplichte) vrijwilligerstaken, bied alternatieven
Zorg voor gelijke kansen
Evenredige aandacht selectie en
niet-selectieteams

Oplossing voor tekort aan spelers
Flexibele vormen aanbieden
(korte competitie doordeweeks,
mastercompetitie, strippenkaart,
multisport aanbod)
Instroom jeugdteams naar
seniorencompetitie op passend
niveau mogelijk maken
Persoonlijke aandacht bij grote
veranderingen (ziekte,
blessure, scheiding ouders,
overgang naar senioren etc.)
Korting op studenten- en 55+
lidmaatschap

INSPIRATIE EN ONDERSTEUNINGSAANBOD

Er gebeurt al zoveel goeds! Op Nevobo.nl en de social media kanalen @nevobo worden regelmatig good practices
van verenigingen gedeeld. 3 Voorbeelden:
Investeren in jeugd loont (Zovoc Zoetermeer)
Grote feestzaterdag in Zevenhuizen (ZVH)
Eigen accommodatie motor voor Sliedrecht (Sliedrecht Sport)
De Nevobo helpt je graag op weg! Kijk op Nevobo.nl of neem contact op met de accountmanager in jouw regio.
En schuif eens aan bij de bijeenkomsten en symposia die we door het land organiseren.
SAMEN ZORGEN WE VOOR NOG MEER POSITIEVE VOLLEYBALBELEVING!

