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Notulen Bondsraad 27 juni 2020 
 
Aanwezig:  
Bondsbestuur  :    Dhr. P. Sprenger (voorzitter), dhr. G. Hulshof, dhr. A. Verveld,  

                 dhr. H. Meppelink, dhr. R. Bergwerff, mevr. I. van Maurik, dhr. P. Ubbink 
Bondsbureau  :       Dhr. G. Davio, dhr. M. Everaert, dhr. G. Klein, dhr. J. van der Linden, mw. M.  

Terlingen, dhr. H. de Vos, mw. A. Milder 
Regio Noord : Dhr. A. Barkhuis, mw. M. van Oorschot, dhr. G. Klein Lankhorst, mw. C.  

Binnenmars 
Regio Oost                            : Dhr. G. Beijers, dhr. H. Ebbers, dhr. G. Hahn, dhr. F. Sterk 
Regio West  : Dhr. M. van der Gugten, dhr. M. Hack, dhr. M. Mijnsbergen,  

mevr. K. Huizinga, dhr. R. Corbee 
Regio Zuid  : Dhr. B. Haerkens, dhr. A. Kramer, dhr. M. Kroonen, dhr. A. Maas, dhr. M.  

Musters 
Belangstellenden  : Dhr. J. Meegdes, dhr. J. Boom, mw. S. Zwaga, dhr. E. Lammers 
Notulen   : Mevr. J. Pleizier 

 
 

1. Opening 
De voorzitter start met een speciaal welkom aan de belangstellenden deze vergadering. 
 
Gisteren is er een video gepubliceerd waarin de voorzitter terugkijkt op de turbulente coronaperiode en 
vooruitblikt op de uitdagende periode die voor ons ligt. De voorzitter start de vergadering met de highlights uit 
deze video. Klik hier om de volledige video te bekijken. 
 
2a. Mededelingen en impact corona maatregelen 
 

Korte terugblik op de afgelopen maanden 

Er zijn een aantal zaken uit de afgelopen periode die belangrijk zijn te noemen:  

- Vanuit de overheid is er steun gekomen voor de sportsector. Het overgrote doel is bestempeld om de 

huurlasten van verenigingen bij gemeentes tijdens de periode dat er niet gesport mocht worden kwijt te 

schelden.  

- We zijn actief betrokken in een lobby traject vanuit de sport m.b.t. verdere versoepelingen voor outdoor 

volleybal en de opstart van indoor volleybal. 

- In de tussentijd zetten we er als volleybalsport op in om ons positief te onderscheiden vanuit wat er kan, met 

het Schoolvolley+ en de TeamNL Beachtour als mooie voorbeelden. Bekijk hier de video na 100 dagen. 

- De Olympische finale waarin het Nederlands herenteam in 1996 goud behaalde is door het NOS 

radioprogramma Langs de lijn bekroond tot ‘Mooiste wedstrijd ooit’. 

- Eind mei is er een manifest ‘Bewegen als het nieuwe normaal’ in de landelijke media gepubliceerd waarin Joop 

Alberda samen met zes andere sporticonen de regering oproept werk te maken van een vitale samenleving, met 

daarin een cruciale rol voor sport en bewegen. Inmiddels ligt er een motie bij de kamer om uitvoering te geven 

aan deze ambitie, hier wordt a.s. dinsdag over gestemd. 

 

Versoepeling maatregelen per 1 juli 

Per 1 juli worden de beperkingen voor sporten, zowel in de zaal als buiten, voor alle leeftijdsgroepen 

opgeheven. Er is wel nog een aantal voorwaarden die gesteld worden om de binnen- en buitenaccommodaties 

te mogen gebruiken. De actuele wijzigingen worden continu gepubliceerd op www.nevobo.nl, evenals 

protocollen, communicatiemiddelen en evt. andere ondersteuning voor verenigingen.  

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/06/26/video-peter-sprenger-spreekt-dank-en-ambities-uit
https://www.volleybal.nl/nieuws/100_dagen
http://www.nevobo.nl/
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Sport en evenementen in de aankomende tijd 

Met de versoepelingen per 1 juli kan ook de beachcompetitie weer van start, op die locaties waar geen 

vergunning nodig is. Om dit feestelijk in te luiden start de Eredivisie aankomende woensdag bij opkomende zon 

in Zaandam. In het weekend beginnen dan ook de Nationale Beachcompetitie en het Junior Beach Circuit en in 

het weekend erna gaat het Summer Beach Volleyball Circuit ook van start. Het SBVC wordt vooralsnog ieder 

weekend in Scheveningen gespeeld aangezien dit de enige locatie is waar zonder vergunning met voldoende 

velden gespeeld kan worden. Het NK Beach was verplaatst naar september maar gaat nu terug naar de 

oorspronkelijke datum: 21-23 augustus. 

 

In september vinden er twee Eredivisie beachtoernooien plaats: Utrecht en Breda. Breda krijgt een drive inn 

setting voor publiek. Utrecht wordt gekoppeld aan het hoogtepunt van dit seizoen voor de beachers: King of the 

court op het Jaarbeursplein Utrecht. Beide events worden in samenwerking met VWS als test event 

georganiseerd waarbij getest wordt hoe je een event met zoveel mogelijk publiek in corona tijd kunt 

organiseren. Beide events worden in samenwerking met SportWorx georganiseerd en ondersteund door de 

FIVB. 

 

Stand van zaken Nevobo organisatie 

De huidige tijd heeft veel impact op organisaties en vraagt scherp naar de toekomst te kijken. Dit geldt ook voor 

onze organisatie waarbij dit de komende periode veelvuldig aan bod zal komen in het licht van de afronding van 

2020 en de plannen en begroting voor 2021. 

 

Vervolg initiatief Joop; Bewegen als het nieuwe normaal 

In navolging van het initiatief van Joop Alberda en de zes andere sporticonen hadden Joop, Bas van de Goor en 

Erik Scherder op 2 juni een afspraak met minister van Rijn en staatssecretaris Blokhuis, om te bespreken hoe 

sport en bewegen veel breder ingezet moet worden om Nederland vitaal en weerbaar te maken en te houden. 

Het nut en de noodzaak zijn in dat gesprek volledig onderschreven. Voor 1 juli is er een nieuwe afspraak, waarbij 

de bedoeling is dat ook de andere ministeries aansluiten, om zodoende tot een “Deltaplan” te komen. Wij 

nemen samen met de andere bonden initiatief om een plan op te stellen hoe we vanuit de sport kunnen 

bijdragen om dit voor elkaar te krijgen. De richting van dat plan sluit uiteraard erg goed aan bij de plannen die 

wij zelf al hadden voor professionalisering van verenigingen op lokaal niveau.  

Dhr. Kroonen vraagt of de gemeenten er ook zo positief in staan. De gemeenten zitten financieel in een andere 

positie. Dit zal over grote bedragen gaan en gemeenten gaan dit volgen. De VSG heeft haar steun uitgesproken. 

2b. Ingekomen stukken 

Brief Sovoco/ Skunk over opvulling opengevallen plek Topdivisie heren 

De Bondsraad vraagt de Nevobo om verenigingen duidelijkheid en transparantie te geven over hoe 

opengevallen plekken in normale jaren ingevuld worden. Guido Davio licht toe dat dit een uitzonderlijke situatie 

betrof. Dat de Nevobo kan communiceren over wat we kunnen voorzien, maar dat je de situatie houdt dat in 

uitzonderlijke gevallen er subjectieve criteria zijn die toegepast worden. Begin komend seizoen zal hier bij de 

P/D regeling over gecommuniceerd worden. (actie dhr. Davio) 

 

Brief Joris Meegdes over de inzet op trainerslicenties 

De Bondsraad vraagt de Nevobo hoe aangekeken wordt tegen het belang van en de inzet op trainerslicenties. 

Guido Davio benadrukt het belang van de kwaliteit van trainers. Dit komt later in de vergadering terug in 

samenhang met andere ambities om het volleybal vooruit te brengen. In de rondvraag wordt getoetst of dit 

afdoende is. 

 

https://www.volleybal.nl/nieuws/king-of-the-court-keert-terug-naar-utrecht-van-9-t-m-12-september
https://www.volleybal.nl/nieuws/king-of-the-court-keert-terug-naar-utrecht-van-9-t-m-12-september
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3. Verslag Bondsraad 14 december 2019 
Naar aanleiding van de notulen zijn er een aantal vragen: 

- Wat is de status van de opvolging van de actie om het Jaarplan arbitrage te delen? Zie de 

beantwoording bij de vragen van regio Zuid, dit volgt later deze week. 

- Wat is de status van het proces om de discussie te voeren over de wijze waarop de bondsraadsleden 

invulling geven aan het proces en de inhoud in de rol die zij hebben? Gegeven de corona 

ontwikkelingen is dit tijdelijk on hold gezet. Dit wordt de komende tijd weer opgestart, Ard Kramer 

neemt het voortouw hierin. 

- Dhr. Van der Gugten vraagt in dit proces ook de governance te evalueren. Na een gesprek hierover 

luidt de conclusie dat de werkgroep zal starten met het formuleren van de vraag die ze gaan 

beantwoorden. 

- Dhr. Klein Lankhorst vraagt of er meer keuzevrijheid mogelijk is bij de uitnodiging die bondsraadsleden 

ontvangen voor het bezoeken van evenementen. Zelf zou hij bijv. liever twee reguliere tickets bestellen 

i.p.v. een VIP ticket. Vanuit de rol die bondsraadsleden hebben worden zij veelal uitgenodigd voor een 

bezoek incl. ontvangst zodat er ook de mogelijkheid is elkaar en andere vrijwilligers/ relaties te 

ontmoeten. Uiteraard kan er bij een uitnodiging altijd een individueel verzoek gedaan worden voor een 

andere invulling.  

De Bondsraad stelt het verslag van de vergadering van 14 december jl. vast.  
 
4. Verslag formele deel Informele Bondsraad 4 april 2020 

De Bondsraad stelt het verslag van het formele gedeelte van de Informele Bondsraad van 4 april jl. vast.  

 

5a. Eindrapportage Jaarplan 2019 

Over de hele linie zijn er positieve resultaten geboekt: de beoogde inspanningen zijn voor het grootste deel 

geleverd en er is goede progressie geboekt om het volleybal verder te versterken. 

 

5b. Jaarverslag en Jaarrekening 2019 

In de powerpoint presentatie is de financiële rapportage over 2019 te zien. 

 

Als je vooruitkijkt naar 2021 zijn er naast de impact van de corona maatregelen ook een aantal partners die 

stoppen. Dit vormt een risico voor de begroting. We zijn dan ook aan het kijken naar de organisatie en 

activiteiten. 

 

De vraag wordt gesteld hoe we omgaan met verlengingen van huurcontracten van de regiokantoren. Guido 

Davio geeft aan dat we keuzemogelijkheden voor onszelf moeten creëren. Daarom is in regio Oost het 

huurcontract niet verlengd om niet voor een gehele nieuwe periode hieraan gebonden te zijn. Tot mei zijn we 

daar nog verbonden. Gegeven de ervaringen van de afgelopen tijd wordt er gekeken naar een hybride vorm van 

centraal en decentraal werken. Daarbij zullen ook de locaties van de kantoren in regio Noord en Zuid nader 

worden bekeken. 

 

De Bondsraad stelt de jaarrekening en het jaarverslag 2019 vast. 

 

5c. Terugkoppeling Financiële Commissie 

De Financiële Commissie geeft aan dat inhoudelijk alles transparant is en door de Financiële Commissie dan ook 

bekeken. Er ligt een goedkeurende controleverklaring van de accountant. Zij komen tot het advies tot een 

positieve decharge.  
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5d. Decharge Bondsbestuur 

De Bondsraad verleent decharge aan het Bondsbestuur voor het gevoerde (financiële) beleid in 2019.  

 

6. Strategische lijnen ontwikkeling volleybal in Nederland 

 

6a. Vooruitblik op de ontwikkeling richting nieuwe seizoen 

In de powerpoint presentatie zijn twee plaatjes gepresenteerd die de samenhang weergeven in de dingen die 

we doen. Professionalisering loopt als rode draad overal doorheen. Deze samenhang helpt om het grotere 

plaatje te blijven zien. We zijn daarom aan het kijken of we de rapportages en terugkoppeling in de toekomst in 

deze samenhang kunnen gaan doen. Ook wordt bekeken of en hoe hierbij een koppeling met financiën gemaakt 

kan worden. 

 

De vraag wordt gesteld wat de plek is van trainersopleidingen in dit geheel. Opleidingen worden ingezet als een 

van de middelen om het technisch kader te versterken. De opbrengst van het versterken van technisch kader 

koppelen we alleen niet alleen aan aantallen licenties. Het is wel goed om de opbrengsten van de verschillende 

initiatieven die we op dit vlak nemen meer inzichtelijk te maken. Verzocht wordt om in een later stadium de 

opleidingsvisie te delen met de Bondsraad. Dit zal in de context van professionalisering gedaan worden (actie 

dhr. Davio).  

 

6b. Professionalisering: vergroten lokale impact volleybal 

In navolging op de update m.b.t. professionalisering wordt verzocht toch naar de naamgeving ‘Superclubs’ te 

kijken en de ambitie m.b.t. regionale binding goed in het vizier te houden. Er is al veel nagedacht over de naam 

en er zijn al vele varianten de revue gepasseerd maar de juiste naam zat er nog niet bij. We houden ons 

aanbevolen voor goede ideeën en gaan hier nogmaals mee aan de slag (actie dhr. Davio). De regionale binding 

maakt zeker onderdeel uit van de trajecten die ingezet worden. 

 

6c. Stand van zaken toekomst Eredivisie 

Er wordt een update gegeven over het proces om te komen tot een plan voor de Eredivisie 2021+ wat in 

december dit jaar ter goedkeuring aan de Bondsraad voorgelegd zal worden.   

Toegelicht wordt dat er zowel geschreven wordt aan een plan als dat een aantal zaken uit het plan al opgestart 

worden, dit betreft: 
- Live streaming 
- Project ’22 waarin talenten uit de Eredivisie in een hybride programma mee trainen op Papendal 
- Ombuiging RTC middelen 
- Zij instroom per ‘21-’22 

De ambitie om zij instroom in de Eredivisie voor het jaar ‘21-‘22 mogelijk te maken heeft grote impact. Dit wordt 
daarom meegenomen in de Werkgroep Flexibilisering die breder kijkt naar zij instroom waarna dit in december 
in de Bondsraad terugkomt. 
 
7. Wijzigingen reglementen 
Naar aanleiding van het voorstel voor zij instroom in de 3e divisie en lager (zie bijlage) is tijdens de Bondsraad 
aan de Werkgroep Flexibilisering gevraagd het voorstel tegen het licht te houden en nader uit te werken met als 
voornaamste aandachtspunten:  
 
- te bekijken of de belemmeringen voor jeugd in doorstroom naar senioren ook weggenomen kunnen worden;  

 
- te bekijken of de voorgestelde systematiek eenvoudiger zou kunnen zonder daarbij de objectieve criteria en 
toetsingsmogelijkheden los te laten.  
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Hier wordt voorafgaande aan het nieuwe seizoen vanuit de werkgroep een terugkoppeling op gegeven.  
 

REDACTIE:  

In de afgelopen periode is de Werkgroep Flexibilisering hiermee aan de slag gegaan. Naar aanleiding daarvan 

heeft het Bondsbestuur na afstemming met de Bondsraad het volgende besloten: 

1. Voor de 1e klasse en lager is het voorstel gebruik te gaan maken van vrije inschrijving. Dit wordt eerst 

getoetst bij de leden, om vervolgens begin oktober hierover een definitief besluit te nemen en 

vervolgens het P/D-reglement te publiceren; 

2. Voor de 2 hoogste regioklassen (3e divisie en promotieklasse) is het voorstel geaccordeerd van zij 

instroom, gelijk aan hoe dit gepresenteerd is in de Bondsraad van juni jongstleden. We sluiten hierbij 

aan bij de methodiek die ook bij het NOJK wordt gebruikt. 

 

De peiling hoe clubs aan kijken tegen vrije inschrijving vanaf de 1e klasse en lager is inmiddels uitgezet onder alle 

verenigingen. De uitkomst van deze peiling wordt eind september voorgelegd aan het Bondsbestuur en begin 

oktober worden deze uitkomsten en een definitief advies aan de Bondsraad voorgelegd om tot een definitief 

besluit te komen. 

 

8. Benoemingen en afscheid 
De Voorzitter informeert de aanwezigen dat dhr. Corbee in regio West is benoemd als lid van de Bondsraad. 

Tevens dat dhr. Maas in regio Zuid is herbenoemd.   
 
De Bondsraad stemt in met het voorstel om dhr. Sterk als voorzitter van de financiële commissie her te 

benoemen.  
 
Binnen de Bondsraad wordt afscheid genomen van bondsraadslid regio West, mw. Eijpe. Mw. Eijpe wordt 

bedankt voor haar inzet voor het Nederlandse volleybal als lid van de Bondsraad.  
 
9. Rondvraag en WVTTK 
Dhr. Mijnsbergen: Kunnen we ieder half jaar een update krijgen van het WK 2022; zowel inhoudelijk als 

financieel? TIG Sports heeft een aparte BV opgericht en wij staan op het punt om het contract te tekenen. 

Daarmee blijft de hele financiering buiten de Nevobo. De Nevobo is geen risicodragende partij. Uiteraard wordt 

de Bondsraad zeer regelmatig, minimaal halfjaarlijks, geïnformeerd over de status van het WK.  
 
Dhr. Kroonen: Voor het opstarten van de beachcompetitie komend weekend moeten nog een aantal leidraden 

etc. aangepast worden, bijv. t.a.v de ranking. Verzoek om te zorgen dat dit duidelijk en helder is bij de start. Dit 

heeft de aandacht. 
 
Dhr. Barkhuis: Blijf de ervaringen van digitale communicatiemiddelen benutten bijv. d.m.v. live streaming zodat 

meer leden mee kunnen luisteren. Dit wordt zeker meegenomen. Ook fysieke bijeenkomsten zijn van waarde, 

hier zoeken we de balans in. 
 
Dhr. Vd Gugten: Er liggen nogal wat grote dossiers die vervolg krijgen bij de Bondsraad in december. Indien 

nodig, plan een tussentijdse (digitale) vergadering in richting december. Dit houden we in gedachten. 
 
Dhr. Corbee: Het is van grote waarde om, als het gaat over de toekomst van (jeugd)volleybal, in gesprek te gaan 

met jeugd. Graag aandacht hiervoor. De waarde hiervan delen we, een mooi voorbeeld hiervan is het laatste 
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Volleybalcongres waarbij er een workshop was met jongeren over de toekomst van volleybal en deze jongeren 

ook met de aanwezigen hierover in gesprek gingen tijdens het middagprogramma. Dit is zeker iets wat we door 

willen zetten, we zijn nog zoekende naar de wijze waarop dit invulling te geven. 
 
Dhr. Everaert: Woensdag is iedereen van harte welkom om 4.30 uur in Zaandam om bij de start van de 

Eredivisie aanwezig te zijn. 
 
Sluiting 
De Voorzitter sluit de vergadering om 12.45 uur. 
 

BESLUITEN 
 

1. Agendapunt 3: De Bondsraad stelt het verslag van de vergadering van 14 december 2019 vast. 
2. Agendapunt 4: De Bondsraad stelt het verslag van het formele gedeelte van de Informele Bondsraad 

van 4 april 2020 vast. 
3. Agendapunt 5: De Bondsraad stemt in met de jaarrekening en het jaarverslag 2019. 
4. Agendapunt 5: De Bondsraad verleent het Bondsbestuur decharge voor het gevoerde beleid in 2019. 
5.    Agendapunt 7: De Bondsraad stemt in met het voorgestelde proces voor een uitwerking van  

zij instroom van teams in een klasse waar zij reglementair geen recht toe hebben.  
6. Agendapunt 8: De Bondsraad stemt in met de herbenoeming van Fred Sterk als voorzitter van de 

Financiële Commissie. 
 
ACTIEPUNTEN 
 

1. Communicatie over hoe opengevallen plekken ingevuld worden via P/D reglement Dhr. Davio 
2. Opleidingsvisie in de context van professionalisering delen met de Bondsraad   Dhr. Davio 
3. Nieuwe naamgeving ‘Superclubs’       Dhr. Davio 

 
BIJLAGE 
Presentatie Bondsraad 27 juni 2020 


