Geachte leden van de Bondsraad,
We kijken met elkaar terug op een bewogen volleybalzomer, waarin hoogte- en dieptepunten
elkaar hebben afgewisseld. Het EK Mannen in eigenlijk land, met als hoogtepunt de wedstijd tegen
Polen, was een unieke volleybal ervaring, waar iedereen die daar bij was nog lang over na zal
praten. Dieptepunt was uiteraard het afscheid van onze bondscoach bij de dames.
De prestaties van onze teams waren niet altijd in lijn met onze ambities. Het belangrijkste is dat we
met elkaar continu op zoek zijn naar verbetering en met de interventies van de afgelopen zomer
zijn we ervan overtuigd dat dat het geval is.

De komende periode is cruciaal in de route naar Tokyo. Met zowel het OKT dames als het OKT
beachvolleybal in eigen land streven we naar optimale omstandigheden voor de teams en gaan
we ervoor om er samen met de vele volleyballiefhebbers in het land een mooi volleybalfeest
van te maken. Doordat we steeds meer profielen aan het opbouwen zijn van volleybal
liefhebbers kunnen we hen hier via gerichte communicatie ook steeds beter bij betrekken.
Dit kunnen we alleen doen dankzij de goede relatie met onze samenwerkingspartners om deze
evenementen te kunnen realiseren. Zowel met DELA, TIG Sports, de Rabobank, ilionx, Mizuno,
TeamNL als met de lokale overheden, waaronder de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Apeldoorn,
Arnhem, Ede, Eindhoven, en uiteraard ook de Provincie Gelderland, het ministerie van VWS en
onze maatschappelijk partners als de Bas van de Goor Foundation en de Johan Cruyff Foundation.
En niet op de laatste plaats zijn de vele vrijwilligers een onmisbare schakel in het geheel om
iedereen een positieve ervaring van het volleybal mee te geven.

Door deze samenwerking hebben we er ook voor kunnen zorgen dat we met onze side-events
en verenigingsondersteuning onze verenigingen nog verder hebben kunnen ondersteunen,
zodat ook zij lokaal en regionaal nieuwe relaties hebben kunnen leggen. De focus ligt daarbij
op het versterken aan de basis. Vitale, toekomstbestendige volleybalaanbieders zorgen ervoor
dat de komende jaren nog meer mensen de kracht van en het plezier in onze sport kunnen
beleven.
Voor de komende Bondsraad bieden we u een aantal stukken aan. Daarbij ziet u aan de ene
kant stukken terug die passen in de cyclus, met als belangrijkste het jaarplan en de begroting
2020. Het jaarplan 2020 is de laatste in de strategische cyclus VolleybalAgenda 2016+.
In december 2020 presenteren we u een nieuwe strategische visie die als uitgangspunt gaat
dienen voor onze plannen de komende jaren. Tegelijkertijd willen we in de aankomende
Bondsraad u graag om een besluit vragen om het fundament van onze sport in de aankomende
jaren structureel te versterken, en daarmee de impact van onze sport op lokaal niveau te
vergroten. Dit is toegelicht bij het agendapunt ‘Aanpak vergroten lokale impact volleybal’.

Vanuit het versterken van het fundament en de keuzes die we daarin met elkaar moeten gaan
maken, willen we in de aankomende jaren naast onze nationale evenementen en teams,
ervoor zorgen dat verenigingen op lokaal niveau vanuit een krachtige organisatie en een goed
aanbod voor volleyballers gezien worden als maatschappelijke en commerciële partners.
Deze aanpak is de basis waarop we met elkaar de ontwikkeling van onze sport in de
aankomende jaren verder zullen opbouwen, met als stip op de horizon het WK dames 2022.
Laten we met elkaar dit kansrijke momentum benutten en investeren om onze sport structureel
te versterken. Graag praten we hier op 14 december uitgebreid met u over verder.
We kijken er naar uit u de 14e bij de Bondsraad weer te ontmoeten!
Namens het Bondsbestuur en de directie,

Peter Sprenger

