
Welkom bij de 
Bondsraad

14 december 2019



Opening



• Afwezig: Celine Binnenmars (N)
Ruud Bergwerff

• Speciaal welkom: Joop Alberda
Joep van Iersel
Jaap Boom
Joris Meegdes
John Konijn (RegCie)
Jeroen vd Linden (OR)
Simone Zwaga (FC)
Edwin Lammers (FC)

Opening





1. Mededelingen en 
ingekomen stukken



Terugblik EK heren 2019



EK heren 2019 in cijfers
Aantal bezoekers totaal: > 500.000 bezoekers

Aantal bezoekers in Nederland: 44.012 bezoekers
• Rotterdam +/- 25.365
• Amsterdam +/- 7.515
• Apeldoorn +/- 11.132

Aantal vrijwilligers in Nederland: 302 vrijwilligers

Aantal landen met tv-uitzendingen: 48 landen
Aantal tv-uren wereldwijd: 2.274 tv-uren
Totaal aantal kijkers NOS: 2,3 miljoen kijkers
Aantal kijkers wereldwijd: 40.000.000 kijkers

Totaal bereik social media: 2.153.543 



EK heren 2019 in cijfers
Back to School
• 25 scholen, bezocht door 47 internationals
• 1.990 bereikte kinderen

EK Seizoensopeningtoernooien: 1130 deelnemers

Scholenprogramma's op wedstrijddagen: 447 deelnemende kinderen

Clinics: 1600 clinics, 40.000 deelnemende kinderen

Volleybalbus
• 150 keer ingezet
• 15.000 deelnemers en 60.000 toeschouwers

Kennis- en netwerkbijeenkomsten: 1080 deelnemers



Sportakkoord

• Inclusief sporten & bewegen
• Duurzame sportinfrastructuur 
• Vitale sport- en beweegaanbieders
• Positieve sportcultuur 
• Van jongs af aan vaardig in bewegen 
• Topsport die inspireert

https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/beleid-gemeente-wijk-
en-buurt#node-sportakkoord-gemeente

https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart/beleid-gemeente-wijk-en-buurt#node-sportakkoord-gemeente


2020 start met een knal!



Mijn Competitie app





Paspoort voor Passie en 
ontwikkeltrajecten 

Duidelijke HR-Cyclus

Herijking Functieprofielen

Nevobo Kernwaarden

Medewerker

Nevobo “Derden”

Aanpak HR Ontwikkeling



Ingekomen stukken

• Vragen Regio West
• Vragen Regio Zuid
• Notitie Financiële Commissie



2. Verslag Bondsraad 
d.d. 22 juni 2019



De Bondsraad wordt 
verzocht het verslag van 

22 juni 2019 vast te stellen



3. Volleybal Agenda 
2019+



Strategie 2020 in 6 pijlers

Iedereen de 
waarde van 

volleybal laten 
ervaren

1. Behoud van volleyballers 
door de sport positief te 

ervaren

2. Aantrekken van (nieuwe) 
doelgroepen

4. Beleven van de sport 
dmv evenementen

5. Leden, fans en betrokkenen 
‘connected’ dmv nieuwe 

media

3. Duurzaam aansluiten bij de 
wereldtop met de nationale 

teams

6. Ondernemende 
volleybalgemeenschap in 

verbinding met de omgeving



• Tussentijdse rapportage 2019 opgesteld

• Totale terugkoppeling volgt in juni 2020

• Tevredenheidsmeting bestuurders 
meegenomen

• Beide gebruikt als input voor jaarplan, 
begroting en Sportstimuleringsfonds 
2020

Volleybal Agenda 
2019+



Jaarplan 2020

Highlights vanuit het Jaarplan 2020:
• Versterken lokale impact volleybal 
• Vervolg toekomstvisie Eredivisie
• Inzet programma Positieve sportcultuur* 
• Ontwikkelingen aanbod jeugdvolleybal
• Flexibilisering aanbod
• Richting OS: Zaal OKT’s, Beach via ranking of OKT Beach
• Lancering Mijn Volleybal en Mijn Beachvolleybal app



*Programma Positieve Sportcultuur
Uitstroomonderzoek als fundament: nog beter inspelen op behoeften en drijfveren 
(potentiële) volleyballers

• Aanbod jongeren <12 jaar:
• Herziening aanbod: beleving centraal
• Evaluatie rankings en kampioenschappen <12

• Herziening aanbod jongeren 12 tot 18 jaar (spel en organisatievorm)
• Ontwikkeling volleybalvisie

• Sessies verschillende doelgroepen
• Uitwisseling andere bonden

• In gesprek met jeugd 
• Gedrags- en omgangsregels



De Bondsraad wordt 
verzocht het Jaarplan 2020 

vast te stellen



Uitgangspunten toekomstvisie 
Eredivisie
• Landelijke dekking met teams
• Ten minste aansluitend 8 regio's in NL
• Lokale/regionale impact door te verbinden aan lokale en regionale ontwikkelingen
• Verantwoordelijkheid in de regionale talentontwikkeling
• Open voor alle volleybal aanbieders
• Duurzame professionele (netwerk) organisaties
• Beleving waar je bij wilt zijn
• Herkenbaar en zichtbaar product



Sportakkoord pijler 6



Op basis van uitgangspunten 
ontwikkelen van contouren Eredivisie

Aandacht voor:
• Huidige RTC Structuur
• Lokale binding en verankering van teams en verenigingen
• Versterken inhoud (inter)nationaal programma teams
• Vergroten organisatiekracht Eredivisie
• Vergroten eigenaarschap Eredivisie
• Impact op competitiestructuur en format



Planning op hoofdlijnen vervolg Eredivisie

Wat Wanneer

Bondsraad 14 dec

Indienen documentatie mbt licentie eisen seizoen 2020-2021 1 feb

Eredivisie overleg 10 februari

Beoordeling documentatie mbt licentie eisen seizoen 2020-2021 en 
advisering 
directie over licentietoekenning

Febr-maart

Informele Bondsraad Maart-april

Communicatie over licentietoekenning ‘20-’21 15 april

Uitwerking masterplannen volleybal ism stakeholders: Den Haag, 
Rotterdam, Achterhoek en zodra bekend evt. nieuwe masterplannen. 
Hier worden relevante (Eredivisie) clubs bij betrokken.

Q4, Q1 en Q2

Regionale bijeenkomsten voor clubs en evt. andere stakeholders Q4, Q1 en Q2

Gesprekken overheid en NOC*NSF over pijler 6 “Topsport die 
Inspireert!”

Q4, Q1 en Q2

Doorgaand: gesprekken commerciële partners en overheden Q4, Q1 en Q2

Voortgang bespreken tijdens Eredivisie overleg 6 april

Toekomstvisie 2021+ vaststellen in Bondsraad Juni 2020



Toelichting proces Herijking Arbitragebeleidsplan



Beleid is een cyclus obv resultaten



Belangrijke bronnen voor input beleidsvisie arbitrage

Persoonlijk 
contact met 

werkgroep(en)en 
werkorganisatie.

Mail, website, 
sociale media 

informatie.

Besprekingen
Presentaties en 
bijeenkomsten

Literatuur en 
onderzoeken



Herijking arbitragebeleidsplan
EVALUATIE Beleidsvisie ’16-’20
• Mooie stappen voorwaarts gemaakt:

• Spelregelkennis vergroot
• Overbodige/starre regeltjes geschrapt
• Duidelijke organisatie
• Sr steeds meer in rol als spelbegeleider
• Meer feedback vanuit spelers & begeleiding dmv 360O AIS

• Resultaten Arbitragemonitor onder sr’s:
• Tevredenheid en motivatie sinds 2015 gestegen 7,3 -> 7,5 (hoog irt andere bonden)
• Ook andere aspecten zoals opleiding, begeleiding en beoordeling boven gemiddeld
• Vereniging sr’s scoren gemiddeld lager 



Herijking arbitragebeleidsplan
Beleidsvisie ‘20-’24 SAMEN WERKEN AAN OPTIMAAL SPELPLEZIER

• Samenwerking tussen betrokkenen stimuleren
• In-rond het veld
• In de organisatie
• Met verenigingen

• Flexibel waar mogelijk, handhaven waar noodzakelijk
• Duidelijkheid creëren waar we flexibel in willen en kunnen zijn
• Duidelijkheid creëren in wat niet gewenst is met duidelijkheid omtrent consequenties 

• Stimulering van ideeën uitwisseling en keuzes bij invoering van elementen uit de beleidsvisie

• Gezamenlijk jaarlijks actieplan uitwerken en uitvoeren



Herijking arbitragebeleidsplan
Beleidsvisie ‘20-’24 SAMEN WERKEN AAN OPTIMAAL SPELPLEZIER

• Op de goede weg, ingezette koers doorzetten

• Nieuwe toevoegingen:
• Positionering & communicatie sr als spelleider
• Flexibilisering inzet sr’s
• Werving vrouwen en jongeren
• Behoefte vereniging sr’s inventariseren en hierop aanhaken
• Mogelijkheden verkennen spelregeltoets beach en CMV op Volleybalmasterz
• Herstructurering opleidingen VS3, VS4 en VS4 TOP
• Vernieuwing systematiek leveringsplicht



SAMEN
WERKEN AAN 
NEXT STEPS

Beleidsvisie arbitrage
2020-2024



4. Financiën 



Forecast realisatie 
2019



Alleen in 2015 (WK Beach & EK Indoor) en 2018 (Volley2018) waren de opbrengsten hoger (in de afgelopen 12 jaar) 

Opbrengsten blijven op een hoog niveau



Kosten zijn onder controle
Uitkomsten van de belasting audit zijn hierin nog niet meegenomen

Operationeel is de verwachting break even



Begroting 2020



Uitgangspunten:

Risico van € 100.000 op organisatie OKT

Lotto bijdrage, sponsoropbrengsten en topsportprogramma’s 
obv beste inschatting november 2019 (vgl. vorig jaar)

Stimuleringsbijdrage (o.b.v. 113.000 leden) € 282.500 
(2019: € 285.000) 

Totale loonstijging ca. 4,5% (naast periodieken een algemene 
loonstijging van 2%)

Inflatie van 2,5%



De begroting voor 2020 stijgt boven de meerjaren verwachting uit



Opbrengsten blijven hoog, m.n. door subsidies



Stijging van de personeelskosten wordt opgevangen door 
besparingen in fte’s

Activiteit gebonden kosten zijn hoger (!) dan 2019 door EK Beach jeugd en OKT dames 



Stabiel resultaat over de afgelopen jaren

Budget 2020 bevat onzekerheden t.a.v.:

- resultaat OKT Dames
- sportieve programma’s topsport –

plaatsing OS2020
- verhoging contributie leden

(opbrengsten en kosten nog niet
opgenomen)

Een herziene begroting wordt voorgelegd
aan de Bondsraad in de vergadering van 
maart 2020



Sportstimulerings-
bijdrage 2020



Voorstel:

€ 60.000 Sportstimulering door verenigingen

€ 50.000 Opleiden technisch kader verenigingen

€ 65.000 Versterken verenigingen

€ 30.000 Binden en boeien van jongens

€ 47.500 Faciliteren regionale samenwerkingsverbanden

€ 30.000 Eredivisie



De Bondsraad wordt 
verzocht de 

Sportstimuleringsbijdrage 
2020 vast te stellen



Advies van de 
Financiële Commissie



De Bondsraad wordt verzocht 
in te stemmen met de voorlopige 

begroting.

De Bondsraad wordt verzocht in te 
stemmen met het opstellen van een 

herziene begroting na de OKT’s
en die bij de informele Bondsraad 

vast te stellen. 



5. Topsport en 
talentontwikkeling



6. Aanpak vergroten
lokale impact 

volleybal



Achtergrond
• Huidige sportinfrastructuur staat onder druk

• Veranderende vraag van de sporters, partners en de sport fan
• Meer regels voor verenigingen
• Tijd als meest kostbare bezit
• Gevolg: bindingsvormen niet meer als vanzelfsprekend, maar sporten in 

verenigingsverband wel het meest duurzaam

• Nationaal en lokaal blijft de kracht van sport onverminderd groot

• Hoe kunnen we vanuit de basis op lokaal niveau het potentieel blijven benutten en 
verbinden aan de ambities van volleybal en onze partners?



Perspectief Nevobo en volleybalgemeenschap

• 110.000 leden en 1001 verenigingen
• 281.000 volleyballers (min. 1x per week)
• Daling leden en verenigingen, stijging aantal volleyballers
• Zaal, beach, zit -> jaar rond volleybal spelen en beleven
• Summer Beach Circuit ongebonden sporters

• Ontwikkelstadia Nevobo van ‘binnen de boarding’ naar maatschappelijke organisatie 
met blik naar buiten

• Afgelopen jaren een hoog profiel gehad met onze nationale teams en evenementen, 
de basis van de sport vraagt daarbij nu aandacht



Beschikbaarheid 
bestuurlijk kader

Beschikbaarheid trainers, 
coaches, arbitrage

Aanwas & behoud van 
jongens & meisjes

Motorische ontwikkeling 
jeugd

Bieden van passend 
aanbod

Beschikbaarheid 
accommodaties

Maatschappelijke 
opdracht voor sport

Veranderende vraag 
partners & sponsoren

Veranderende vraag van 
de sporter

Demografische 
ontwikkeling NL

Juridificering van de sport 

Helder strategisch 
beleidskader & positie

Vereniging



Uitdaging om de plannen op lokaal 
niveau te realiseren
• Ruim 70 jaar ervaring met overdragen van kennis
• Continuïteit, betrokkenheid en bevlogenheid voor de sport zijn belangrijke 

succesfactoren voor verenigingen en volleybal aanbieders ook in de verbinding 
naar buiten

• Uitdaging niet in ‘waarom’, ‘hoe’ of ‘wat’ maar vooral ook in het ‘wie’
• Ontwikkelen van aanbod dat beter aansluit bij de ontwikkeling en de behoefte van 

de volleyballer en onze (maatschappelijke) partners

Gympen op de vloer en voeten in het zand: 
Professionaliseren van verenigingen om lokaal verenigingen te versterken en daardoor in te 

kunnen spelen op de lokale context en thema’s en veranderende vraag



Versterken (maatschappelijke) impact
• Aanbieder van kwalitatief goed sport aanbod
• Ontmoetingsplek voor sport, overheid en bedrijfsleven

• Plek waar mensen met een passie voor sport elkaar treffen
• Partner in het wegnemen van bewegingsachterstanden
• Partner in het preventie akkoord

• Alcohol, obesitas, roken
• Plaats voor sociale cohesie dichtbij huis

• Ouderen
• Sociaal isolement
• Maatschappelijke diensttijd

• Plaats voor talentontwikkeling
• Organisator van (internationale) evenementen



De superclub als model om dat te realiseren

• Gerund door vrijwilligers, ondersteund door één of meer professionele krachten
• Kwalitatief goed sporttechnisch aanbod zoals:

• Klassiek aanbod (trainen en competitie)
• Modern aanbod:

• Flexibel
• Doelgroepgericht (trainen – competities – toernooien)
• Zaal – zit – beach 

• Een deskundig en stabiel bestuur
• Grote organisatiekracht
• Continuïteit van de organisatie
• Het vermogen om in te spelen op externe kansen en bedreigingen
• Sterke en goede gesprekspartner buitenwereld (overheid, bedrijfsleven, onderwijs)

Versterken 
zeggenschap 

accommodaties

Versterken 
technisch kader

Versterken 
bestuurlijk kader

Versterken lokale 
verbinding en 
samenwerking

Versterken 
flexibel aanbod



Financiering superclub model 1

€ 10.000 
via 

Nevobo

Financiering
club

Financiering
gemeente

16 tot 20 uur 
professional
voor volleybal

14 tot 18 uur 
voor de 

Superclub

2 uur 
regionale 

taken



Financiering superclub model 2

€ 10.000 
via 

Nevobo

Financiering
club 1

Financiering
club 2

16 tot 20 uur 
professional

voor volleybal

2 uur 
regionale 

takenFinanciering
club 3

Uren 
club 1

Uren 
club 2

Uren 
club 3

Club
overstijgende

uren 



Ambitie 2020-2024
In 2024 is het aantal fte gestegen tot 75 professionals die elk gemiddeld 
minimaal 10 uur per week werkzaam zijn bij een vereniging: 

jaar # clubs

% leden 

Superclub

% leden 

bereikt # professionals

2020 15 8% 21% 15

2021 40 17% 44% 40

2022 60 23% 60% 60

2023 70 26% 68% 70

2024 75 27% 70% 75



Samenwerking gemeenten en provincies

Masterplannen Volleybal ism gemeenten/provincies en betrokken clubs:
• Hoe borgen we de breedtesport, zowel qua organisatiegraad (verenigingen) als qua 

aanbod?
• Superclubs krijgen een rol in sportstimulering en bepalen mede voor welke doelgroepen? 

Gekoppeld aan demografische gegevens van CBS.
• Welke rol heeft topsport in dit gebied en wat is ervoor nodig om dat structureel goed 

te regelen?
• Welke vorm van talentontwikkeling zou je in dit gebied willen zien en hoe dient dat 

georganiseerd te worden?
• Welke rol spelen evenementen in dit gebied?



Financiering & multiplier

• Eigen bijdrage Nevobo vanuit verhogen contributie
• Sponsoring – m.n. regionaal
• Bijdrage gemeenten & provincies (Masterplan, convenanten)
• Bijdrage verenigingen zelf & aanpassen businessmodel
• Bijdrage rijksoverheid (combinatiefunctionarissen & toekomstig beleid)

Cofinanciering wordt gemakkelijker als Nevobo zelf geld meebrengt



Multiplier effect
Additionele bijdrage van € 5,- per jaar per lid, in 2 jaar ingevoerd
Door partners te binden: multiplier effect

Jaarlijkse bijdrage per 

club vanuit NevoboJaar # Clubs # Personen

2020 15 15 € 10.000

2021 40 40 € 10.000

2022 60 60 € 10.000

2023 70 70 € 10.000

2024 75 75 € 10.000 



Voorbeeld multiplier

Avior Deventer Jaar 1 Jaar 2

Bijdrage Vereniging: 9.000 20.000

Bijdrage Sportimpuls: 4.000 0

Bijdrage Nevobo*: 7.000 0

Bijdrage gemeente (CF): 14.000 14.000

* side event subsidie provincie Gelderland



De Bondsraad wordt verzocht om 
in te stemmen met de ambities en 

doelstellingen uit het plan 
“Vergroten lokale impact volleybal”



De Bondsraad wordt verzocht om, zoals 
omschreven in het plan “Vergroten 

Lokale Impact Volleybal”, 
in te stemmen met de beoogde 

contributieverhoging van 5 euro per lid. 



7. Evenementen en 
partnerships



Januari
• 7-12 jan: OKT damesvolleybal - Apeldoorn

Februari
• 16 febr: Bekerfinale – Den Bosch

Mei
• 19-21 mei: VNL vrouwen – Apeldoorn
• Golden League mannen (3x) - tbd

Juni
• 4-7 juni: EK beachvolleybal U22 - Vlissingen
• 24-28 juni: OKT beachvolleybal – Eindhoven

Events 2020 in NL



8. Wijzigingen 
statuten en 

reglementen



Overzicht wijzigingen (1)
Statuten
• Aanpassing criteria voor samenstelling Bondsraad

 Vertegenwoordiging quotum niet nationaal spelende vereniging aangepast 
• Bevoegdheid verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit

 Noodzakelijk voor juridische rechtvaardiging van taken Dopingautoriteit

WR Nationale Jeugdkampioenschappen
• Aanpassing sanctie ‘uit het veld sturen’ naar rest van de wedstrijd ipv rest van de set:

 Staat meer in verhouding tot de duur van de wedstrijden tijdens deze toernooien en 
is ter bevordering van positief sportklimaat



Overzicht wijzigingen (2)

WR Beachvolleybal Competitie
• Principe van een Ronde komt te vervallen

 Elke Speelweek in principe de mogelijkheid om te promoveren
• Systeem van Ranking voor NK verplaatst naar Leidraad

 Qua positionering gelijk getrokken met Ranking voor reguliere competitie
• Rankingpunten alleen te behalen bij internationale toernooien die open staan voor 

deelnemers met de Nederlandse Nationaliteit
 Eerlijke opbouw Ranking alleen mogelijk indien iedereen ook dezelfde kansen krijgt



Overzicht wijzigingen (3)

Correctie voorgestelde reglementswijziging 

WR Beachvolleybal Competitie
3.6.1.6 Deelname aan de beachvolleybal competitie is alleen mogelijk, indien de spelers 

van een team zijn geregistreerd als basis lid van de Nevobo, en bij het Nederlands 
kampioenschap: de Nederlandse nationaliteit hebben, aantoonbaar middels een 
identiteitsbewijs dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, dan wel als ingezetene 
van Nederland staan geregistreerd, aantoonbaar middels een uittreksel uit de 
Basis Registratie Personen (BRP).



Overzicht wijzigingen (4)

Reglement Strafzaken
• Aanpassing procedure in het geval van wraking

Meer zuiver omdat voorzitter niet over eigen commissie/leden hoeft te oordelen
• Termijn van het doen van uitspraken verlengd naar 2 weken

 In overeenstemming gebracht met de praktijk



De Bondsraad wordt verzocht 
om de voorgestelde wijzigingen 

in statuten en reglementen 
vast te stellen 



9. Benoemingen en 
afscheid



• Bondsraad
Benoemd: Celine Binnenmars (N)

• Strafvervolgingcommissie
Herbenoemd: Sietze Sietsma

John Dekker

• Bondsbestuur
Herbenoeming: Peter Sprenger

(Her)benoemingen 
en afscheid



De Bondsraad wordt verzocht in te 
stemmen met de herbenoeming 
van Peter Sprenger als voorzitter 

van het Bondsbestuur



10. Rondvraag en 
WVTTK



Fijne feestdagen & 
tot in het nieuwe 

jaar!





Verenigingen > 450 leden (rood).

Verenigingen > 300 leden (blauw).

Verenigingen > 200 leden (groen).

Verenigingen > 100 leden (paars).

Alle verenigingen





Pilots Versterken Verenigingen 2018-2019

Clubs met een professional (vanuit de pilots):
Avior/Deventer
vv Utrecht icm Irene
Peelpush
vc Weert
Fast Academy
Aastad/Almelo
Zaanstad
Aetos/Arnhem
Apollo 8/Borne

Clubs met een professional dmv Clubkadercoach:
Volley Zuid/Rotterdam
Hou Stand/Rotterdam
VV Amsterdam
SV West!/Amsterdam
Albatros/Amsterdam
Vc Zwolle
Vv Voorsteslag/Zwolle
Kalinko/Den Haag
VZK Oldebroek
Powervol/Ermelo



Opbrengst pilots
Verenigingen die een toegewijde professional (betaald/onbetaald) hebben, vallen op 
door ledengroei en/of structureel hoog niveau

• De meeste professionals op technische taken en stimuleringsactiviteiten
• Samenwerking tussen verenigingen is een pré
• Eigen investering van verenigingen draagt bij aan het commitment en eigenaarschap
• Takenpakket kan wijzigen op basis van behoefte



Onderzoek professionalisering

• Respons: 24%
• Respons vooral vanuit de grotere clubs 
• Clubs die enquête hebben ingevuld hebben 36.660 leden

• 61 clubs hebben een betaalde kracht in dienst
• Vooral gericht op vergroten van de kwaliteit van het aanbod
• Grote tevredenheid: 93% tevreden tot zeer tevreden

• Nog eens 61 clubs die hebben deelgenomen aan de enquête willen graag een betaalde kracht
• Drempel met name op financieel vlak



Taken professionals

Taken bij Superclub
• Te bepalen door de club
• Aansturing door bestuur club

Bijvoorbeeld:
• Verenigingsmanagement
• Begeleiding coaches
• CMV-trainingen verzorgen
• Volleybalspeeltuin
• Trainingen overdag (jeugd)
• Clinics op scholen
• Naschools volleybalaanbod

Regionale taken
• Verzorgen opleidingen

• Trainers
• Scheidsrechters

• Workshops voor bestuurders
• Helpen opstellen strategie clubs
• In te huren voor sportstimuleringsprojecten

• Clinics op scholen
• Na schoolse lessen
• Toernooien

• Organiseren side events bij Nevobo 
evenementen

• Opstarten beachvolleybalaanbod en ander 
nieuw aanbod



Kansen voor andere clubs

Inzet professionals bij andere clubs
• Begeleiden coaches
• Workshops bestuurders
• Sportstimuleringsprojecten uitvoeren

• Clinics
• Naschoolse volleyballessen
• Doelgroeptoernooien

• Side events Nevobo evenementen 
verzorgen

• Opstarten beachvolleybal (met 
businessmodel tennis)

Financiering activiteiten andere clubs
• Aanvraag Stimuleringsfonds Nevobo
• Aanvraag side-event subsidies Nevobo
• Gemeentelijke sportstimuleringssubsidies
• Eigen middelen vereniging


