Versterken lokale impact volleybal
Voor u ligt het document waarin het Bondsbestuur van de Nevobo de Bondsraad vraagt om in
te stemmen met een structurele investering in het fundament van onze sport, namelijk het
lokaal versterken van onze volleybalaanbieders. Vanuit sterke lokale volleybalaanbieders willen
we de kwaliteit van ons volleybalaanbod verhogen en de maatschappelijke en commerciele
positie van volleybalaanbieders versterken en verankeren. Onze ambitie is om als volleybal
gemeenschap, samen met onze partners op termijn jaarlijks additioneel 1 miljoen euro te
investeren in het fundament van onze sport, ten behoeve van het versterken van onze
volleybalaanbieders.
In het afgelopen decennium hebben we als volleybalgemeenschap met elkaar geinvesteerd in
een duidelijke en succesvolle evenementen strategie, waarmee we onze sport en nationale
teams ondersteunden met (inter)nationale zichtbaarheid en optimale randvoorwaarden. Voor
onze verenigingen deden we dat ten aanzien van lokale zichtbaarheid (clinics, schoolbezoeken,
toernooien etc.) en kennisbijeenkomsten. We zijn op een natuurlijk punt gekomen om het
fundament van onze sport verder te versterken, namelijk die van de verenigingen en het
volleybalaanbod op lokaal niveau (de breedtesport).
Veel van onze aanbieders zijn kwetsbaar in de organisatie en de realisatie van hun ambities, de
borging van de kwaliteit van het aanbod en de lokale samenwerking met overheden,
bedrijfsleven en andere verenigingen. Door professionalisering van een aantal functies binnen
verenigingen willen we aanbieders sterker maken, de kwaliteit versterken en de
randvoorwaarden creëren om vanuit een kwalitatief goede organisatie, derde geldstromen op
gang te brengen.
We willen ons daarbij niet uitsluitend laten leiden door ledenaantallen. In de huidige tijd is het
minstens zo belangrijk dat verenigingen in staat zijn om lokaal impact te realiseren en een
natuurlijke (maatschappelijk) partner worden voor overheden en bedrijfsleven. Dat kan als we
meer sterke verenigingen hebben die het verschil kunnen maken. De pilots “versterken
verenigingen” leren ons dat deze opdracht in iedere lokale context anders is, en dus overal
maatwerk zal vragen. Daarnaast kunnen we dit ook niet met 1000 verenigingen tegelijkertijd
doen. Om die reden hebben we het concept “Superclub” ontwikkeld, met daarin de contouren
van de regionale functie die een vereniging of aantal samenwerkende verenigingen heeft die
voor professionalisering in aanmerking komt. Daarbij is ook een aantal profielen geschetst van
de wijze waarop een professional invulling kan geven aan zijn/haar rol. De ambitie is in de
aankomende jaren (2024) te groeien naar 75 professionals bij clubs, waarmee we 70% van
onze leden bereiken, te beginnen met 15 verenigingen in 2020.

Als collectieve volleybalgemeenschap willen we de financiële randvoorwaarden creëren om
deze professionals te kunnen financieren en daarmee een invulling van circe 0,4 fte per
vereniging (of cluster van verenigingen) te geven. De investering die daarvoor nodig is, willen
we, in navolging van de vraag uit de Bondsraad van juni 2019, als volgt realiseren.
Contributie verhoging lidmaatschap Nevobo
We willen de huidige contributie van de Nevobo in twee jaar met € 5,- verhogen. Voor het
seizoen 2020-2021 met € 2,50 en voor het seizoen 2021-2022 met € 2,50. Hiermee halen we
circa € 500.000,- op.
Sponsoring, aanpassing business model verenigingen, subsidies
Deze € 500.000,- willen we verdubbelen naar 1 miljoen euro met behulp van lokale subsidies
van gemeenten, zoals we dat in de afgelopen jaren m.b.v. convenanten in grotere
gemeenten hebben gedaan, door naar analogie van de pilots goed te kijken naar de opbouw
en aanpassing van de verdienmodellen van verenigingen, en door sponsoren te verbinden
aan de versterking van deze beweging.
De middelen die we hiermee ophalen komen direct ten goede aan de versterking van de lokale
impact van volleybal, en zullen ook op die manier inzichtelijk gemaakt worden voor de
Bondsraad. Voor het overgrote deel bestaan de kosten hiervan uit de uren die betaald worden
voor de professionals. In eerste instantie wordt een beperkt deel van deze middelen
aangewend voor specialistische ondersteuning van besturen om deze transitie te maken.
In het ideale model komen deze professionals in dienst van de verenigingen. Mocht dat in de
opstartfase leiden tot vertraging van het proces, dan zal de Nevobo deze mensen tijdelijk zelf
in dienst nemen, of een oplossing hiervoor zoeken. Essentieel is dat de professionals die aan
de slag zijn voor (een netwerk van) lokale verenigingen onderdeel zijn van deze verenigingen.
Tijdens de Bondsraad van 14 december zal het Bondsbestuur een verdere toelichting geven.
De vraag die dan voor ligt is als volgt:
-

Kan de Bondsraad bovenstaande ambitie en doelstellingen onderschrijven?
Kan de Bondsraad instemmen met de voorgenomen contributieverhoging in de
aankomende twee jaar, met de daartoe geformuleerde bestemming?

-

Verzocht wordt het Bondsbestuur en het bondsbureau daarmee opdracht te geven om
verder uitvoering te geven aan bovengenoemde plannen.

