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Aanwezig:  
Hoofdbestuur   : Dhr. H. Nieukerke (Voorzitter) 
     Dhr. J. Boom  
     Dhr. N. Hoeben  
     Dhr. J. Meegdes 
     Dhr. J. Kroon 

Dhr. F. Muijzers 
Dhr. H. Meppelink 
Dhr. O. van Andel 
Dhr. R. Bergwerff 

Directie    : Mevr. J. Staps 
     Dhr. M. Everaert 
Notulen    : Mevr. A. Milder 
Regio Noord   : Dhr. J. Vroegh 
     Dhr. K. Rozema 
     Dhr. G. Klein Lankhorst 
     Mevr. J. Streutker-Lanjouw 
Regio Oost : Dhr. L. Bosman 
     Dhr. B. Mensink  
     Dhr. F. Vlam 
     Dhr. G. Hahn 
     Dhr. H. Kogelman 
Regio West   : Dhr. M. Hack  
     Dhr. W. Jansen  
     Dhr. M. van der Gugten 
     Dhr. R. Daas 
     Dhr. M. Mijnsbergen 
Regio Zuid   : Dhr. A. Kramer  
     Dhr. W. Klaver  
     Dhr. J. Rayer 
     Dhr. W. Kamp 
     Dhr. M. Musters 
Belangstellenden  : Dhr. G. Klein 

Dhr. B. Dixon 
Dhr. A. de Groot 
Dhr. H. van Buul 
Mevr. M. Schriel 
Dhr. B. Noordman 
Dhr. F. Wolters 
Dhr. P. Groenewegen 

01. Opening 

De Voorzitter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heren Noordman en Wolters (Financiële 
Commissie), de heren De Groot en Dixon (OR), mevr. Schriel en dhr. Van Buul.  
De Bondsraad gedenkt Joze Banfi (bondscoach zitvolleybal) en Henk Heller (lid Strafcommissie).  
De Voorzitter leidt de vergadering in. We hebben te maken met een gezond fundament van het volleybal met 
een gezond financieel beleid en een stabiel ledenaantal. De komende twee jaren worden spannende jaren 
waarin veel gaat gebeuren. Er ligt een enorme kans om Nederland maximaal aan het volleyballen te krijgen. 
Naast de subsidies voor de evenementen vanuit VWS heeft ook de provincie Gelderland een groot budget 
voor de komende jaren, voornamelijk bedoeld voor de breedtesport. Er is een hoofdsponsor voor het 
beachvolleybal in aantocht en een sponsor voor het heren zitvolleybal. Maar de grote uitdaging blijft hoe we 
het lokale speelveld, de verenigingen, kunnen meenemen en stimuleren om een actieve rol te spelen.  
 
02. Mededelingen en ingekomen stukken 

Mevr. Staps: de pilot Smash! is succesvol verlopen; in het voorjaar vindt de lancering plaats.  
-Het digitale wedstrijdformulier en de competitie app zijn opgeleverd. De app wordt veelvuldig gebruikt; het 
digitale wedstrijdformulier heeft nog enkele kinderziektes waar momenteel aan gewerkt wordt. 
-Bij de opleidingen is de bachelor-master systematiek ingevoerd (verkorte opleidingen) om versneld meer 
goed kader te krijgen, met name bij het beach- en zitvolleybal en het CMV. Concreet betekent dit dat iemand 
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in het bezit van een diploma op een bepaald niveau, versneld een licentie op datzelfde niveau voor een 
andere speelvorm kan verkrijgen. 
-De spelregeltoets CMV is live gegaan.  
-Er is een nieuwe opzet voor de jeugdcompetitie waardoor het in iedere regio mogelijk is om op een 
gelijkwaardig niveau dicht bij huis te spelen.  
-Het Meerjaren Opleidings Plan Volleybal (MOV) is live gegaan, i.s.m. Scope is volleybal (leergangen om 
van jongs af aan te leren volleyballen). Andere sporten hebben belangstelling getoond. 
-Beide Talent Teams komen uit in de competitie. Na de aanvankelijke commotie loopt het nu goed. 
-De Dela Trophy is terug van weggeweest en wordt een jaarlijks terugkerend evenement. 
-De derde kwalificatieronden voor het WK vinden in januari plaats. De kans op plaatsing van de dames is 
groot; voor de heren wordt dit lastiger.  
-De heren zaal- en zitvolleybal hebben de B-status (ondersteuning van NOC*NSF op voorzieningen niveau). 
-De World Grand Prix wordt in 2014 voor het eerst in Nederland georganiseerd, wat een grotere zichtbaarheid 
van de dames in eigen land betekent. Ook de World League wordt weer in eigen land gespeeld. 
-Better Future wordt de sponsor van de zitvolleybal heren t/m 2016. Het is een nieuwe manier van sport-
sponsoring; niet de exposure staat centraal maar de waarde van de atleten middels clinics en lezingen in het 
bedrijfsleven. 
Dhr. V/d Gugten: alle bondsraadleden zijn sinds deze week (via een Nevobo-account) per email bereikbaar 
via de website van de Nevobo. 
-Regio West heeft een voorstel ingediend voor nivellering van de stemverhoudingen in de Regioraden. Het 
Hoofdbestuur heeft besloten dit voorstel ter advies voor het leggen aan de Reglementencommissie en komt 
in de volgende vergadering met een reactie.                  (Mevr. Staps) 
Mevr. Staps: ingekomen stukken zijn de resultaten van de enquête lijnrechters (agendapunt 3), de verklaring 
van de Financiële Commissie (agendapunt 5) en een reactie van regio West aangaande het voorstel 
contributieverhoging (agendapunt 6). Het al genoemde voorstel voor nivellering van de stemverhoudingen 
wordt deze vergadering niet behandeld en de lijst met vragen van regio Zuid is reeds per mail beantwoord. 
 
03. Verslag Bondsraad 15 juni 2013 

Dhr. Rayer verzoekt om in het verslag op te nemen dat de Financiële Commissie heeft gevraagd om met de 
accountant in gesprek te gaan over de rol en de verantwoordelijkheid van de commissie m.b.t. fraude.  
Dhr. Boom: dit onderwerp wordt in het voorjaar met de nieuwe accountant Coney besproken.      (Dhr. Klein) 

Actiepunten 

De Bondsraad gaat akkoord met de aanbevelingen uit de notitie ‘Resultaten enquête lijnrechters 2013-2014’: 
handhaving van de huidige situatie met een onderzoek in regio West of er bij de Derde Divisie weer 
lijnrechters kunnen worden aangewezen door de verenigingen.              (mevr. Staps) 
Mevr. Staps: het voorstel voor de hoogte van de sanctie op het terugtrekken van teams komt in het begin 
van 2014 terug via een tussentijds besluit. Invoering vindt plaats in het nieuwe seizoen.            (mevr. Staps) 
De overige actiepunten zijn afgehandeld. 
De Bondsraad stemt in met een kortere versie van de notulen waarbij de geluidsopname wordt bewaard, 
maar alleen een actie- en besluitenlijst vindt men onvoldoende i.v.m. de terugkoppeling naar de regio’s.  
De Bondsraad stelt de notulen van de vergadering van 15 juni 2013 vast. 
 
04. Volleybal Agenda 

a) Voortgangsrapportage 

Mevr. Staps: de voorliggende voortgangsrapportage is op activiteitenniveau; in de voorjaarsvergadering 
wordt gerapporteerd over de KPI’s van de ambities. Alle projectleiders zijn getraind in projectmatig creëren 
wat als bijeffect een meer resultaatgerichte werkcultuur heeft. De activiteiten zijn grotendeels conform plan 
uitgevoerd; sommige zijn uitgesteld i.v.m. een spreiding van de investeringen. Ambitie 1 (hoe anders 
georganiseerde competities te binden) verloopt als enige moeizaam. Deze ambitie is er op gericht om al het 
volleybalaanbod in Nederland te ontsluiten via volleybal.nl. Er komt een database met alle consumenten. 
Complex in deze ambitie is dat we op de korte termijn zoveel mogelijk leden willen hebben omdat de Lotto 
gelden op basis hiervan verdeeld worden, maar het vergezicht is dat de parameter van de ledenaantallen 
vervangen wordt door de maatschappelijke waarde die een organisatie heeft. Het nieuwe verdienmodel 
daarachter bestaat echter nog niet.  
Dhr. Kramer verzoekt om voorafgaand aan de volgende vergadering duidelijke afspraken te maken over de 
wijze van rapportage van de voortgang, teneinde een heldere verantwoording te verkrijgen. Als beloofde 
zaken niet waargemaakt kunnen worden moet dat uitlegbaar zijn.              (mevr. Staps) 
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b) Herontwerp Eredivisie  
Mevr. Staps leidt in dat het toenemend urgentiebesef bij de verenigingen (o.a. door de casus Orion) heeft 
geleid tot het versneld oppakken van ambitie 18 waarbij men vond dat de Nevobo de regie moest nemen.  
Dhr. Bergwerff: de wensen van de verenigingen m.b.t. de opzet van de Eredivisie beslaan een heel breed 
spectrum. Op dit moment is de invulling nog niet duidelijk.  
Mevr. Staps: het doel is om volgende vergadering een herontwerp op hoofdlijnen vast te stellen en 
implementatie vanaf seizoen 2015-2016. Tilburg en Orion hebben een aanvullend recht op een 
licentieaanvraag voor komend seizoen gekregen, wat een uitbreiding tot 12 teams bij de heren betekent. 
De uitgangspunten van het herontwerp zijn het vergroten van de continuïteit van de verenigingen in de 
Eredivisie en het vergroten van het sportieve evenwicht tussen de verenigingen. Minstens acht ploegen 
moeten in het nieuwe model willen intreden en de commerciële waarde van het Eredivisie volleybal moet 
omhoog. Door een toename van de budgetten van de verenigingen moet het sportieve programma beter 
worden waardoor spelers in Nederland blijven. Daarnaast moet het licentiesysteem dusdanig ingericht 
worden dat er ook op gehandhaafd kan worden. Het herontwerp zal gefaseerd ingevoerd worden om 
verenigingen de tijd te geven zich te ontwikkelen naar de nieuwe uitgangspunten. 
Dhr. Kramer mist bij de uitgangspunten de visie op de talentdoorstroming, en adviseert verder om na te 
denken over de dubbelrol van de Nevobo t.o.v. de Talent Teams: regelgever vs. participerende vereniging. 
Dhr. Musters mist in de uitgangspunten de borging van de regionale binding; de tribunes moeten vol blijven, 
verenigingen moeten een bredere rol gaan spelen. 
De Voorzitter geeft aan dat dit onderdelen van de nadere uitwerking zijn; wat nu wordt gevraagd is 
instemming van de Bondsraad m.b.t. het proces.  
Dhr. Klaver: wat is het uitgangspunt in hoeverre je zaken in regels en licenties kunt en wilt vastleggen? 
De Voorzitter: de opdracht naar de directie toe is om zoveel mogelijk ruimte te geven. We proberen in het 
algemeen te ontregelen waar mogelijk maar de behoefte aan regels is vrij groot.  
Mevr. Staps: het ‘wat’ definieer je (licentie eisen) maar het ‘hoe’ is het ondernemerschap van de lokale club.  
Dhr. Van der Gugten vraagt om in de uitgangspunten aan te geven of er verschuivingen komen in de huidige 
investeringen in de Eredivisie omdat de verenigingen een goede financiële basis moeten hebben. 
Dhr. Jansen vraagt of het herontwerp consequenties heeft voor de Topdivisie. 
Mevr. Staps antwoordt dat de Topdivisie op dit moment ongemoeid gelaten wordt. 
Dhr. Daas verzoekt bij de uitwerking naast de conclusies een toelichting te geven welke afwegingen zijn 
gemaakt o.b.v. welke reacties van de clubs.  
De Voorzitter zegt toe dat de opmerkingen van de Bondsraad meegenomen zullen worden in het project en 
proces van herontwerp.                   (mevr. Staps) 
De Bondsraad onderschrijft de urgentie om tot een herontwerp van de Eredivisie te komen en onderschrijft 
de uitgangspunten, inclusief de genoemde aanvullingen. 
 

c) Jaarplan 2014 

Mevr. Staps leidt in dat het jaarplan 2014 een afgeleide is van de Volleybal Agenda. Alle ambities zijn 
behouden en vinden doorgang, met enkele kleine aanpassingen. Daarnaast is gekeken welke activiteiten 
gerealiseerd zijn in 2013. De budgetten zijn gekoppeld aan projecten. Er is besloten om de Volleybal Agenda 
op te splitsen in verschillende programmalijnen t.b.v. subsidietrajecten die door de Volleybal Agenda 
heenlopen en eenduidig verantwoord moeten worden, waaronder Volley2015. De onder dit programma 
vallende ambities dragen bij aan het vergroten van de sportparticipatie en zullen medegefinancierd worden 
door NOC*NSF en VWS. Michel Everaert is helemaal vrijgemaakt voor Volley2015 en Margriet van Schaik 
gaat als programmacoördinator het  breedtesporttraject hierin trekken.  
De Voorzitter vult aan dat de directie vanaf nu dus helemaal gevoerd wordt door Joelle Staps. Zij is nu ook 
verantwoordelijk voor topsport. 
Mevr. Staps: Janine Pleizier vervult de rol van programmacoördinator van het subsidieprogramma Veilig 
Sportklimaat, waar ook een aantal ambities onder valt. Daarnaast kent topsport drie programmalijnen.  
Bij het zaalvolleybal zitten alle onderdelen op Papendal. Het beachvolleybal zit in Den Haag en op beide 
plekken wordt gewerkt met een coachpool. Het zitvolleybal zit weer in de lift met een nieuwe sponsor en 
nieuwe spelers.  
In de volgende Bondsraad zal er over een meerjarenplan per ambitie verantwoording afgelegd worden.  
Dhr. Kramer verzoekt om eventuele aanpassingen aan de ambities voortaan expliciet te maken omdat de 
Bondsraad deze moet goedkeuren i.v.m. de verantwoording richting de leden. 
De Voorzitter zegt dit toe. 
Dhr. Jansen verzoekt om breed bekend te maken wie welke programmalijn trekt zodat duidelijk is wie 
aanspreekpunt is voor verenigingen.                  (mevr. Staps) 
De Bondsraad stelt het jaarplan 2014 vast. 
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05. Financiën 
a) Realisatie 2013 

Dhr. Boom leidt in dat er veel positieve ontwikkelingen zijn; zo worden er in de sponsorhoek grote stappen 
gemaakt en zijn er mooie evenementen in het verschiet. De complexiteit van de begroting was dat in 2013 
reguliere activiteiten en projecten door elkaar heen liepen. Met name de grote schommelingen in het aantal 
en de omvang van activiteiten (evenementen en projecten) maakt vergelijken soms lastig. Daarnaast was 
pas heel laat bekend welke subsidies toegekend zouden worden o.a. door NOC*NSF. 
Dhr. Klein: het vertrekpunt was de herziene, sluitende begroting van februari n.a.v. de definitieve 
subsidietoekenningen. Het WKK was niet begroot maar desondanks is de prognose dat 2013 conform de 
begroting wordt afgesloten. Omdat de subsidies t/m 2016 zijn toegekend kunnen we nu beter vooruit kijken 
dan in het verleden. 
De nieuwe accountant Coney is onlangs gestart met de interim controle. De Rabobank is de nieuwe 
huisbankier. De voorbereidingen voor de overgang naar IBAN en SEPA zijn in volle gang. 
Het kostenbewustzijn binnen de organisatie is groot, maandelijks vindt er overleg met de budgethouders 
plaats en daar waar mogelijk zijn efficiencyverbeteringen doorgevoerd. 
Dhr. Vroegh zou graag de vijf hoofdstromen uit het jaarplan ook financieel kunnen volgen en vraagt of het 
mogelijk is om op programmaniveau te rapporteren. 
Mevr. Staps: het idee is om op ambitieniveau te rapporteren maar op programmaniveau is ook mogelijk. 
Dhr. Klein reageert dat dit ingewikkeld is omdat sommige projecten dwars door de organisatie heen lopen. 
Dhr. Vroegh: het gaat er om dat inzichtelijk wordt hoe effectief de ambities gerealiseerd worden t.o.v. de 
benodigde investeringen. 
De Voorzitter zegt toe dit helder te zullen maken.                 (mevr. Staps) 
Dhr. Kramer vult aan dat bij een eventuele contributieverhoging de verenigingen een duidelijke 
verantwoording willen waar het geld naartoe gaat. 
Mevr. Staps vult aan dat we als één organisatie sturen om op de nullijn te eindigen. Op kostenplaatsniveau 
zitten er echter plussen en minnen. Leden zouden graag zien dat iedere kostenplaats (bijvoorbeeld een 
regio) op 0 eindigt maar dat lukt niet gezien de grote onderlinge afhankelijkheid en dynamiek. Leden kijken 
voornamelijk naar hun eigen regio en zijn niet geïnteresseerd in Nevobo totaal. Deze dynamiek loopt er, net 
als het programma- en ambitieniveau, dwars doorheen en maakt het ingewikkeld omdat vanuit directie en 
bestuur integraal gestuurd wordt. 
Dhr. Mijnsbergen: bij het kwartaaloverzicht gaf het derde kwartaal een positief bedrag aan, terwijl bekend is 
dat er in het vierde kwartaal nog veel kosten komen vanwege de start van de competitie. De verspreiding 
van dit overzicht richting de Regioraad doet verenigingen concluderen dat een contributieverhoging niet 
nodig is. Hij adviseert om de eindejaar prognose toe te voegen, hetgeen toegezegd wordt.   (dhr. Klein) 
 

b) Begroting 2014 

Dhr. Klein: de begroting is een instandhoudingsbegroting o.b.v. de huidige activiteiten. De toekenningen van 
vorig jaar gelden ook voor dit jaar, weliswaar met een integrale korting van 5% door de scherpe omzetdaling 
bij de Lotto. Hierdoor is de speelruimte beperkter vergeleken met 2013. Nog niet alle begrote subsidies zijn 
definitief toegekend. Logischerwijs gaan deze inkomsten hand in hand met activiteiten. Als de subsidie geen 
doorgang vindt, worden de bijbehorende activiteiten niet uitgevoerd waardoor het financiële risico beperkt is. 
Als er grote aanpassingen nodig zijn zullen de Bondsraad en de Financiële Commissie worden ingelicht.  
Mevr. Staps vult aan dat er naast de risico’s ook enorme kansen liggen, omdat de hele subsidie van VWS 
nog niet in de begroting zit. N.a.v. de toekenning kan het activiteitenniveau worden aangepast, naar boven of 
beneden. 
Dhr. Everaert: meer subsidie betekent dat er meer geld binnenkomt maar ook dat je extra activiteiten moet 
doen omdat het geoormerkte gelden zijn met een verplichte eigen bijdrage. Dus het is niet zo dat we dan 
minder eigen middelen nodig hebben. Daar zit altijd een spanningsveld.  
Mevr. Staps: er is een meerjarenprognose die onlangs tijdens de informatiebijeenkomst besproken is en zal 
worden nagestuurd t.b.v. degenen die deze nog niet ontvangen hebben.             (mevr. Staps) 
Dhr. Boom: belangrijk in 2014 vanuit de projectbegroting is een stabiel ledenaantal, het uitvoeren van de 
Volleybal Agenda, het spreken met nieuwe partners zoals de provincie Gelderland, uitbouw van het 
beachvolleybal voor zowel de top- als de breedtesport en de voorbereidingen op twee mooie evenementen. 
M.b.t. de automatisering wordt gekeken of bepaalde processen nog efficiënter kunnen en de grote 
evenementen in 2015 worden voorbereid. Hiervoor is nu al een aantal kosten in de begroting opgenomen. 
In een vorig stadium is er een meerjaren doorkijk op hoofdlijnen gepresenteerd om de eventuele gevaren 
aan te geven. Niet op detailniveau, omdat dat heel lastig is in een projectenbegroting waarbij je voor meer 
dan de helft afhankelijk bent van bijdragen van derden m.b.t. tijdelijke projecten.  
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In haar verklaring adviseert de Financiële Commissie om de begroting voor dit moment te accepteren en 
adviseert zij de Bondsraad om de opdracht tot een volwaardige meerjarenbegroting te geven. Dhr. Boom 
heeft moeite met de term ‘op dit moment’ en daarnaast heeft hij zojuist uitgelegd waarom een zeer concrete 
meerjarenbegroting lastig op te bouwen is. Daarom kiest hij ervoor om de koers te blijven varen die we al 
jaren varen, met een meerjarenperspectief op hoofdlijnen en snelle bijsturing indien nodig, en waarin we 
voldoende zorgvuldig bezig zijn.  
Dhr. Noordman reageert blij te zijn met het constructieve en open overleg met directie en bestuur. Het 
advies om de begroting voor dit moment te accepteren is afgegeven o.b.v. de nu bekende informatie waarbij 
in het achterhoofd wordt gehouden dat er een herziene begroting komt als alle gegevens bekend zijn. Als de 
inkomsten tegenvallen dan lopen we het risico dat activiteiten of programma’s niet volledig kunnen worden 
uitgevoerd of moeten worden geschrapt. In het verleden is het verzoek om een meerjarenbegroting ook 
gedaan, zeker toen het volleybalplan werd gelanceerd maar ook toen hebben we al aangegeven de 
financiële paragraaf te missen. En ook de memo ‘Instandhouding versus Investeren’ is niet volledig. De 
vraag is of € 2,50 voldoende is om alle activiteiten volledig te kunnen uitvoeren. Wellicht is een hoger bedrag 
nodig of moet een aantal zaken geschrapt worden omdat de financiën ontbreken. Daarom dringt de 
Commissie nogmaals aan op een meerjarenbegroting o.b.v. de huidige informatie. 
De Voorzitter: met de begroting zoals die nu staat kunnen we doen wat we moeten doen. De Nevobo heeft 
leren sturen en aanpassen dus ook als de inkomsten tegenvallen zullen we binnen het vierkant blijven. 
Dergelijke stuurmanskunst valt niet vast te leggen in een begroting. En ieder bedrijf loopt risico’s. Als er 
grote verschillen ontstaan zal er een herziene begroting aan de Bondsraad worden voorgelegd. 
Mevr. Staps vult aan dat het ambitieplan ook verwerkt is in de exploitatie. De subsidiegelden die nog niet zijn 
meegenomen in de begroting kunnen een versnelling of intensivering van de projecten bewerkstelligen maar 
de basale dienstverlening staat niet onder druk.  
De Bondsraad stelt de begroting 2014 vast. 
 
c) Doorlopende machtiging incasso bij verenigingen 

Dhr. Klein: de overgang naar IBAN en SEPA per 1 februari a.s. heeft ingrijpende gevolgen, met name voor 
de automatische incasso. Het voorstel is daarom om een doorlopende machtiging voor automatische 
incasso voor verenigingen in te voeren omdat het anders veel tijd en geld kost om aan alle nieuwe strenge 
regels te voldoen. Het voordeel is dat de vereniging geen omkijken meer heeft naar de facturen en 
gespreide incassering mogelijk wordt. Voor de verenigingen die weigeren een machtiging af te geven zal 
geen gespreide betaling mogelijk zijn. De machtiging blijft geldig tot het moment dat de vereniging die weer 
intrekt.  
De Bondsraad stemt in met een doorlopende machtiging voor automatische incasso bij verenigingen. 
 
06. Voorstel contributieverhoging 

Mevr. Staps: de verhoging van € 2,50 per lid is bedoeld voor verbetering van de dienstverlening, met name 
in de automatiseringstrajecten, zoals een online planningstool voor toernooien en een aanwijstool voor 
scheidsrechters. De extra bijdrage zal bovendien benut worden voor de verplichte eigen bijdrage bij 
subsidies, en om de continuïteit van de topsportprogramma’s te borgen. 
Regio West heeft een aantal vragen ingediend, zoals de vraag of de drempel voor nieuwe leden niet te hoog 
wordt of mensen gaan afhaken. Uit onderzoek blijkt echter dat mensen niet afhaken als het duurder wordt 
maar andere aspecten veel belangrijker zijn, zoals een goede trainer en een leuk team. Mevr. Staps geeft 
aan dat we de voordelen van het tientjeslidmaatschap continu expliciet moeten blijven maken en zegt hier 
een flyer in toe.                    (mevr. Staps) 
Zoals eerder aangegeven kunnen de komende jaren alle ambities binnen de exploitatie worden 
gewaarborgd maar er liggen veel kansen om ze te intensiveren en te versnellen. Dit is geen verhoging vanuit 
armoede maar vanuit kansen zodat we de komende jaren het volleybal echt op de kaart kunnen zetten. De 
bedragen worden evenredig verdeeld dus het is niet zo dat alles naar topsport gaat, maar ook de 
dienstverlening aan leden en breedtesportstimulering evenredig aan bod komen. Wat betreft de multiplier bij 
ledengroei: als er meer leden komen delen we meer mee in de Lotto-opbrengst, alleen wordt de opbrengst 
daarvan steeds kleiner en moeten we die in percentages delen met andere sporten. We krijgen dus niet 
automatisch meer geld bij ledengroei. Wel neemt dan je lobbypower en je waarde voor sponsoren toe. 
Dhr. Rayer: wat merken de verenigingen en leden in de drie noordelijke en zuidelijke provincies waar niet 
direct sprake is van co-financiering van die één derde? 
Mevr. Staps: daar is ook sprake van co-financiering want het breedtesport programma wordt gesubsidieerd 
vanuit VWS, hetgeen geldt voor het hele land.  
Dhr. Everaert: de financiering van evenementen komt van de speelsteden, VWS, sponsors en ticketing. Er 
zijn afspraken met de speelsteden en de provincie Gelderland dat die investeren in breedtesport en 
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daarnaast kunnen we bij VWS subsidie aanvragen voor de maatschappelijke spin-off van de evenementen 
met als doel meer mensen aan het sporten te krijgen, en dat is specifiek bedoeld om landelijk iets te bereiken.  
Mevr. Staps gaat in op het amendement van regio West. De oproep om extra subsidie- en sponsorinkomsten 
binnen te halen is feitelijk geen amendement want die opdracht geldt altijd. Het beachlidmaatschap is niet 
relevant in de discussie want alle leden zijn het hele jaar rond lid en kunnen dan alle speelvormen 
beoefenen. Wel zijn we in gesprek over een apart beachlidmaatschap voor degenen die alleen 
beachvolleybal spelen want deze groeiende groep is slechts beperkt aangesloten.  
De Voorzitter: ons voorstel is om nu het besluit te nemen en de onderbouwing daarna verder uit te werken. 
Wat betreft de instandhouding is het voorstel om jaarlijks te kijken naar de inkomsten en uitgaven om vast te 
stellen of de contributie op het huidige niveau moet blijven. 
Mevr. Staps vraagt wat de leden precies wensen te zien in een nadere uitwerking.  
Dhr. Rayer: de leden willen direct zien wat ze ervoor terugkrijgen. Er staan dingen op het wensenlijstje die al 
gerealiseerd zijn of waar ze geen behoefte aan hebben dus de vraag is of dit het juiste lijstje is.  
Dhr. Vroegh: men heeft niet zozeer problemen met de € 2,50 extra. Er is behoefte aan heldere communicatie 
wat je met het geld gaat doen en wat de resultaten zijn zodat men weet dat het goed terecht komt.  
Dhr. Rayer: in regio Zuid heeft men wel problemen met een verhoging want er zijn nogal wat verenigingen die 
het financieel moeilijk hebben. De afweging is daarom of we nu gaan instemmen met iets met de belofte dat 
we de verantwoording goed doen, of later met iets instemmen waarvan we weten waar we mee instemmen.  
Dhr. Everaert geeft aan dat het nu precies het juiste moment is want bijna alles wat richting 2015 ontwikkeld 
gaat worden, is om het voor de leden en verenigingen beter en leuker te maken en je kunt ze achteraf goed 
laten zien wat we allemaal gedaan hebben.  
Dhr. Klaver reageert dat dat nog niet tot de verenigingen is doorgedrongen. 
De Voorzitter: duidelijk is dat er veel aandacht aan het punt communicatie geschonken zal moeten worden.  
Dhr. Meppelink denkt dat het niet mogelijk is om vooraf een zodanige communicatie op gang te brengen dat 
mensen aangeven daar een verhoging voor over te hebben. Er is geen andere weg dan met een groep 
mensen die de visie en het vertrouwen heeft, de beslissing te nemen. 
De Voorzitter: het gaat om het extra gas geven m.b.t. de ambities, we kunnen het verder uitwerken maar 
alles tot in detail uitwerken werkt ook niet. Hij vraagt het vertrouwen om e.e.a. verder vorm te geven. 
Dhr. Mijnsbergen verzoekt, in lijn met de vorige verhoging, om een expliciet beslismoment eind 2016 om te 
bepalen of de verhoging gehandhaafd moet worden.  
De Voorzitter zegt dit toe. 
Dhr. Jansen vraagt of de optie om het af te regelen via de teamgelden helemaal verdwenen is. 
Mevr. Staps reageert dat een verhoging via de teamgelden veel minder transparant is en de vraag is of je 
dan ook de jeugdspelers mee moet nemen. Dit is eerlijker, transparanter en beter te verantwoorden.  
Dhr. V/d Gugten ondersteunt dit omdat het veel beter over komt als het geld in een grote post zit. Het 
tientjeslidmaatschap is een heel sterk begrip dat ook door andere organisaties wordt gebruikt. Je zou het 
ook een tijdelijke extra aanslag voor investeringssubsidie t.b.v. de Volleybal Agenda kunnen noemen.  
Dhr. Kramer: het is een kansenverhoging en zo moet je het ook positioneren. 
Mevr. Staps stelt voor om t/m 2016 een extra regel op de contributiefacturen te maken met een toeslag van 
€ 2,50 per lid voor de Volleybal Agenda omdat je daarmee het eigenaarschap van verenigingen voor de 
Volleybal Agenda gaat vergroten. Na 2016 wordt dan besloten of de toeslag ook bij de nieuwe 
beleidsagenda gehandhaafd wordt. 
De Bondsraad besluit met 59 stemmen voor en 6 stemmen (uit regio Zuid) tegen dat het lidmaatschap van  
€ 10 gehandhaafd wordt maar dat er t/m kalenderjaar 2016 een extra bijdrage komt van € 2,50 voor alle 
leden t.b.v. de Volleybal Agenda, via een extra regel op de factuur. Er zal duidelijk worden gecommuniceerd 
wat met het geld gedaan wordt en wat het oplevert. Eind 2016 vindt een evaluatie plaats en wordt besloten 
over de handhaving. 
Dhr. Klaver adviseert om dit besluit nog even te toetsen aan de Statuten en reglementen.        (mevr. Staps) 
Mevr. Staps: in juni komt een concrete uitwerking hoe we het geld in 2014 gaan benutten en in december 
wordt aangegeven hoe dat in 2015 zal gebeuren.                (mevr. Staps) 
Dhr. Kramer adviseert om dit te koppelen aan het jaarplan 2014 en daarin aan te geven wat er nu beter en 
sneller kan gaan. 
Dhr. V/d Gugten adviseert om het te koppelen aan het overzicht van de stand van zaken van de activiteiten. 
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07. Bestuurlijke vernieuwing 

a) Functieprofielen Bondsbestuur 

De Bondsraad stelt de aangescherpte functieprofielen voor de bondsbestuursleden vast. 
 

b) Werving penningmeester 

De Bondsraad gaat akkoord met een schriftelijke benoeming in januari van de beoogde kandidaat. 
Dhr. Jansen verzoekt voor toekomstige benoemingen te voorzien in een sollicitatiecommissie die niet alleen 
uit bondsbestuursleden bestaat.  
De Voorzitter zegt voor 2014 een voorstel voor de werving- en selectieprocedure toe.             (Mevr. Staps) 
 

08. Wijzigingen reglementen 

Dhr. Kroon licht toe dat de voorgestelde wijzigingen voornamelijk te maken hebben met de vertaling van de 
bestuurlijke vernieuwing in de reglementen en daarnaast zijn het aanscherpingen n.a.v. de casus Orion.  
De Bondsraad stemt in met de voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement, het Wedstrijd-
reglement Hoofdstuk 6, het reglement Strafzaken en het reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie. 
 
09. Benoemingen en afscheid 

a) Commissie van Beroep 

De Bondsraad stemt in met de herbenoeming van dhr. C. Klomp als lid van de Commissie van Beroep.  
 

b) Reglementencommissie 

De Voorzitter informeert de Bondsraad dat dhr. P. Groenewegen is afgetreden als voorzitter van de 
Reglementencommissie en dat tijdens de hoofdbestuursvergadering van 13 november j.l. de heren J. Konijn 
en T. van den Berg als leden van de commissie zijn benoemd. Dhr. J. Kroon treedt op als voorzitter a.i. 
totdat de nieuwe leden voldoende zijn ingewerkt. 
De Voorzitter overhandigt dhr. Groenewegen een gouden officialspeld vanwege zijn veertig jaar durende 
scheidsrechters carrière. 
 

c) Werkgroep Arbitrage 

De Voorzitter informeert de Bondsraad over de twee vacatures binnen de werkgroep Arbitrage. Momenteel 
wordt nagedacht hoe deze in te vullen. 
 

d) Hoofdbestuur 

De Voorzitter: conform de Statuten treden de heren J. Meegdes, J. Kroon en N. Hoeben af als lid van het 
Hoofdbestuur. Dhr. H. Meppelink is tijdens de Regioraad op 27 november j.l. herbenoemd als voorzitter van 
regio Noord en daarmee als lid van het Hoofdbestuur. 
De Voorzitter dankt dhr. Meegdes voor zijn inzet en overhandigt hem de gouden bondsspeld. 
De Voorzitter dankt dhr. Kroon voor zijn inzet en benoemt hem tot Lid van Verdienste. 
De Voorzitter dankt dhr. Hoeben voor zijn inzet en benoemt hem tot Erelid. 
 
10. Rondvraag 

Dhr. Daas verzoekt voor de volgende vergadering een betere zaal te regelen. 
Dhr. Bosman geeft een korte presentatie van het concept voorstel voor het functioneren van de 
bondsraadleden dat hij samen met dhr. Rayer heeft opgesteld. 
De Voorzitter zegt toe het onderwerp op de agenda van de volgende vergadering te zetten waarbij het 
Hoofdbestuur ook een opvatting zal hebben.                  (mevr. Staps) 
Dhr. Boom: dhr. Wolters treedt de volgende vergadering af als lid van de Financiële Commissie. Hij roept de 
Bondsraad op om geschikte kandidaten voor de vacature aan te dragen. Het profiel wordt rondgestuurd. 
                        (Dhr. Klein) 
Dhr. Klein dankt dhr. Boom voor zijn inzet als penningmeester en de prettige samenwerking. 
Dhr. V/d Gugten: conform het rooster van aftreden treden de voorzitter en de vice-voorzitter van het 
Hoofdbestuur gelijktijdig af. Hij verzoekt dit niet in hetzelfde jaar te laten plaatsvinden. 
De Bondsraad besluit dat de voorzitter en de vice-voorzitter niet op hetzelfde moment aftreden. 
 
11. Sluiting 

De Voorzitter sluit de vergadering om 13.40 uur.  
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BESLUITEN 

 

1. Agendapunt 03:  De Bondsraad stemt in met de aanbevelingen uit de notitie ‘Resultaten enquête 
lijnrechters 2013-2014’: handhaving van de huidige situatie met een onderzoek in 
regio West of er bij de Derde Divisie weer lijnrechters kunnen worden aangewezen 
door de verenigingen. 

2. Agendapunt 03:  De Bondsraad stemt in met een kortere versie van de notulen waarbij de 
geluidsopname wordt bewaard.  

3. Agendapunt 03:  De Bondsraad stelt de notulen van de vergadering van 15 juni 2013 vast. 

4. Agendapunt 04b: De Bondsraad onderschrijft de urgentie en de uitgangspunten van het herontwerp 
Eredivisie, met de toevoeging van de visie op de talentdoorstroming, de borging van 
de regionale binding, de (eventuele verschuivingen in de) investeringen en de 
highlights m.b.t. de reacties van de verenigingen. 

5. Agendapunt 04c: De Bondsraad stelt het jaarplan 2014 vast. 

6.  Agendapunt 05b: De Bondsraad stelt de begroting 2014 vast. 

7.   Agendapunt 05c: De Bondsraad stemt in met een doorlopende machtiging voor automatische incasso  
bij verenigingen. 

8.   Agendapunt 06:   De Bondsraad stemt in met een extra bijdrage van €2,50 voor alle leden t.b.v. de 
Volleybal Agenda t/m kalenderjaar 2016, via een extra regel op de factuur. Er zal 
duidelijk worden gecommuniceerd wat met het geld gedaan wordt en wat het oplevert. 
Eind 2016 vindt een evaluatie plaats en wordt besloten over de handhaving. 

9.  Agendapunt 07a: De Bondsraad stelt de aangescherpte profielen voor de bondsbestuursleden vast. 

10.  Agendapunt 08:   De Bondsraad stemt in met de voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk 
Reglement, het Wedstrijdreglement Hoofdstuk 6, het reglement Strafzaken en het 
reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie. 

11.   Agendapunt 09a: De Bondsraad stemt in met de herbenoeming van dhr. C. Klomp als lid van de 
Commissie van Beroep. 

12.   Agendapunt 10:   De Bondsraad besluit dat de voorzitter en de vice-voorzitter van het Hoofdbestuur niet 
op hetzelfde moment aftreden. 

 

 

ACTIEPUNTEN 

 

1.  Voorstel stemverhoudingen Regioraden op agenda voorjaarsvergadering    mevr. Staps 

2.  Rol en verantwoordelijkheid Financiële Commissie m.b.t. fraude bespreken met accountant  dhr. Klein 

3. Onderzoek in regio West of er bij de Derde Divisie weer lijnrechters kunnen worden  
aangewezen door de verenigingen         mevr. Staps 

4. Voorstel doen voor hoogte sanctie op terugtrekken teams (tussentijds besluit begin 2014)  mevr. Staps 

5. Voorafgaand aan volgende vergadering duidelijke afspraken maken over de wijze van  
rapportage van de voortgang van de ambities t.b.v. een heldere verantwoording   mevr. Staps 

6.  Opmerkingen Bondsraad meenemen in het project en proces herontwerp Eredivisie  mevr. Staps 

7.  Overzicht trekkers programmalijnen Volleybal Agenda communiceren naar verenigingen  mevr. Staps 

8. Financiële verantwoording over programmalijnen en ambities opstellen    mevr. Staps 

9.  Bij verspreiding kwartaaloverzichten t.b.v. Regioraden tevens eindprognose toevoegen  dhr. Klein 

10.  Meerjarenprognose nasturen         mevr. Staps 

11.  Flyer m.b.t. waarde Nevobo maken         mevr. Staps 
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12.  Verhoging ledenbijdrage toetsen aan reglementen en in juni een uitwerking van de  
 besteding voor 2014 en in december voor 2015 op de agenda     mevr. Staps 

13. Voorstel voor de werving en selectie bondsbestuursleden op agenda    mevr. Staps 

14. Reactie op concept voorstel voor functioneren bondsraadleden zoals gepresenteerd  
door dhr. Bosman op agenda         mevr. Staps 

15. Profiel lid Financiële Commissie rondsturen       dhr. Klein 

 
 
BIJLAGEN 

 

1. Presentatie Bondsraad 14 december 2013 


