
 

Voorstel Sportstimuleringsbijdrage 2020 
 

Inleiding 

De Sportstimuleringsbijdrage genereert voor het boekjaar 2020 € 282.500 aan baten. 

Met de Bondsraad is overeengekomen dat de manier waarop de Nevobo dit budget inzet 
jaarlijks wordt voorgelegd, evenals de verantwoording van de daadwerkelijke besteding van 
deze gelden. Dit memo voorziet in het voorstel hoe de € 282.500 in te zetten. Daarbij is net als 
vorig jaar nadrukkelijk rekening gehouden met kleinere verenigingen en volwassenen. 

Zoals opgeschreven in de oplegger van het Jaarplan 2020 willen we de aankomende jaren 
verder investeren in het versterken van onze verenigingen. Daarbij sluiten we aan op de 
ontwikkeling van lokale Sportakkoorden, die kansen geven voor verenigingen om een volgende 
stap te zetten. De nadruk op het versterken van verenigingen komt logischerwijs terug in de 
aandachtsgebieden van de stimuleringsbijdrage. Hiermee zijn we ervan overtuigd dat we 
activiteiten ondernemen die een impuls geven voor de verdere ontwikkeling van onze 
verenigingen. 

 

Besteding Sportstimuleringsbijdrage 

Bestuur en directie van de Nevobo stellen voor om de Sportstimuleringsbijdrage in 2020 als 
volgt te besteden: 
 

1. Sportstimulering door verenigingen (o.a. clinics en open school toernooien)        € 60.000 

Een belangrijk deel van de Sportstimuleringsbijdrage zal in 2020 ingezet worden voor clinics 
in het basisonderwijs en het organiseren van de daaraan gekoppelde toernooien. Niet 
alleen zorgen deze clinics voor meer bekendheid met volleybal bij de jeugd, ook helpen zij 
het volleybal aanbod in het onderwijs te verbeteren en verenigingen te motiveren werk te 
maken van volleybalstimulering in de eigen gemeente. Door in te zetten op zowel CMV, 
Smashball, Beachvolleybal en Zitvolleybal proberen we aan te sluiten bij alle disciplines van 
het volleybal. 
Zoals inmiddels gebruikelijk kan iedere vereniging aanspraak maken op € 15 vergoeding 
per gegeven lesuur middels het invullen van het subsidie-aanvraagformulier. Daarvoor 
gelden wel enkele voorwaarden die te vinden zijn in JOIN.com. Verenigingen die 
(bovendien) een scholentoernooi organiseren, kunnen aanspraak maken op een bijdrage 
van € 100 per scholentoernooi vanuit de stimuleringsbijdrage. Zij zijn dan wel verplicht om 
het toernooi aan te melden bij de Nevobo en het wedstrijdschema mee te sturen met de 
aanvraag. Hiermee versterken we de binding tussen onderwijs en vereniging en proberen 
we een koppeling te leggen met het School Moves Volley. Ook deze aanvraag kan via 
JOIN.com ingediend worden. 

  



 

 

2. Scholing technisch kader               € 50.000 

Veel verenigingen kampen nog steeds met een tekort aan goed technisch kader.  
De Nevobo wil daarom in 2020 vanuit de Sportstimuleringsbijdrage voorzien in het scholen 
van kader hetgeen ook in eerdere jaren plaatsvond en een doorslaand succes bleek.  
Na het succes in voorgaande jaren wil de Nevobo in 2020 wederom inzetten op 
beginnerscursussen voor trainers/begeleiders van verschillende doelgroepen. Deze zijn 
gericht op: ‘Hoe werkt een technische commissie’, ‘Begeleiden van volwassen sporters’ 
(waarbij omgaan met groepsgrootte/niveau/leeftijden en flexibel aanbod voor deze 
doelgroep centraal staan), ‘CMV/Jeugdvolleybal’ en ‘Basis Trainen en coachen’. Hiermee 
worden startende trainers geïnformeerd, geïnspireerd en gestimuleerd. Beginnende 
trainers kunnen tegen een gesubsidieerd tarief deelnemen aan de beginnerscursussen. 
Daarnaast wil de Nevobo de kennisuitwisseling tussen technische commissies van 
verenigingen faciliteren door inspiratiesessies te organiseren. Tijdens bijeenkomsten voor 
andere verenigingsfunctionarissen blijkt dat mensen veel van elkaar kunnen leren en elkaar 
kunnen inspireren. Bovendien stimuleren we hiermee de samenwerking tussen 
verenigingen lokaal/regionaal in de hoop dat dit ook een positieve werking zal hebben op 
de kwaliteit van het technisch kader. Tenslotte zal geïnvesteerd worden in online scholing 
(e-learning) voor beginnende trainers/coaches. 
De cursussen laat de Nevobo verzorgen door haar gelicenseerde ondernemers. 

 

3. Versterken verenigingen              € 65.000 

Onze verenigingen vormen de basis voor onze sport. Onze gemeenschappelijke ambitie is 
ervoor te zorgen dat verenigingen lokaal het verschil kunnen (blijven) maken. We richten 
ons daarbij in eerste instantie op verenigingen waarbij de ambities en energie (hoog) zijn, 
maar deze nog niet in balans zijn met de organisatiekracht van de verenigingen (laag). Een 
verdere versterking van verenigingen is wenselijk en noodzakelijk om lokaal als sport en 
vereniging duurzaam relevant te blijven. De overtuiging is dat professionalisering van 
verenigingen daarvoor een randvoorwaarde is. 
De stimuleringsbijdrage is bedoeld om bestaande afspraken te continueren en nieuwe 
trajecten in het eerste halfjaar van 2020 te starten, om zo nog meer verenigingen 
structureel te versterken. Daarbij ligt een focus op begeleiding van technisch kader en 
technische commissie t.b.v. een positief sportklimaat en ondersteuning van het bestuur. 
 

4. Binden en boeien van jongens             € 30.000 

De volleybalsport kent al jarenlang een terugloop van het aantal jongensleden. Na diverse 
investeringen in de ontwikkeling van aanbod, zoals Smashball en aanpassing van CMV, lijkt 
de grootste succesfactor voor het binden en boeien van jongens te liggen bij het kader. 
Verenigingen met relatief veel jongensleden blijken weliswaar te verschillen op het gebied 
van aanbod, maar hebben één gemeenschappelijke deler: het technisch kader begrijpt de 
doelgroep en weet door maatwerk met het aanbod aan te sluiten bij de wensen en 
behoeften van jongens. Door succesverhalen te verzamelen, gecombineerd met 
beschikbare kennis vanuit onderzoek, willen we verenigingsbestuurders en technisch kader 



 

inspireren en ondersteunen bij het binden en boeien van jongens. In 2020 continueren we 
het aanbod van praktijksessies voor trainers specifiek gericht op jongensvolleybal. 
Bovendien onderzoeken we nieuwe initiatieven vanuit trainers en verenigingen om te 
monitoren en toetsen op succes en haalbaarheid om deze in breder verband aan te bieden. 
 

5. Faciliteren van regionale samenwerkingsverbanden          € 47.500 

Binnen de Nevobo hebben we te maken met een variëteit aan verenigingen; van heel groot 
naar heel klein. Al deze verenigingen hebben hun eigen verhaal en issues waar ze mee te 
maken hebben. Met name binnen krimpgebieden worden verenigingen steeds kleiner en 
kunnen zij hun hoofd nauwelijks boven water houden. Als onderdeel van de regionale 
aanpak en aansluitend op de initiatieven in 2019 faciliteren we in 2020 vanuit de 
Sportstimuleringsbijdrage samenwerkingsverbanden tussen verenigingen om te komen tot 
een regionaal actieplan waarmee verenigingen samen kunnen groeien. De bijdrage is 
bedoeld om actieplannen vanuit lokale ambities vorm te geven en de invulling ervan zoveel 
mogelijk te ondersteunen. De accountmanagers van de Nevobo vervullen hierbij de rol van 
initiator/facilitator om tot regionale ambities te komen. 
 

6. Impuls Eredivisie                € 30.000 

Sinds het seizoen 2017-2018 werken we met de licentie-eisen zoals die zijn opgenomen in 
het Eredivisieplan 2016+. De tussenstand na drie rondes van licentieaanvragen is dat de 
ondergrens die in de licentie-eisen is geformuleerd voor veel verenigingen nog een 
bovengrens is. Te weinig verenigingen voldoen aan de eisen zoals die gezamenlijk zijn 
opgesteld. Daar zijn over het algemeen per individuele vereniging plausibele verklaringen 
voor. 
In het najaar van 2018 is met de verenigingen en met het Expertpanel gesproken hoe 
hiermee om te gaan en in 2019 is de blik van buiten opgezocht via expertsessies. De eerste 
uitkomsten van de gesprekken met de verenigingen en sessies met experts zijn gedeeld 
met de Bondsraad. Dit leidt tot contouren voor de toekomst van de Eredivisie die in de 
Bondsraad van december 2019 besproken worden. In 2020 zal met het Bondsbestuur, de 
Bondsraad en experts uit het veld worden besproken hoe we deze contouren omzetten 
naar een uitgewerkt plan om de huidige situatie te doorbreken en de Eredivisie in al haar 
facetten te versterken. Tevens wordt een ondersteuningsorganisatie ingericht om 
verenigingen te helpen in het proces om de eigen ambitie voor de toekomst te bepalen en 
hoe dit te bereiken. 


