
FACTSHEET SPORTAKKOORD EN VOLLEYBAL 
Wat mijn vereniging er mee kan

Thema’s:
Vitale sport- en beweegaanbieders

Van jongs af aan vaardig in bewegen
Positieve sportcultuur

Inclusief sporten en bewegen
Duurzame sportinfrastructuur

Topsport die inspireert 

In deze factsheet vind je meer informatie over de kansen die het lokale sportakkoord voor jouw vereniging heeft. Heb je vragen over deze factsheet, 

de services of wil je meer weten over wat voor jouw club past? Kijk op deze pagina of neem dan contact op met jouw Nevobo accountmanager.

Versie september 2020.

https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/beleid-en-clubzaken/lokaal-sportakkoord/
https://www.nevobo.nl/over-ons/communicatie/contact/


Mijn vereniging wil Deze volleybal services passen daarbij Deze sportbrede services passen daar o.a. bij De Nevobo kan ons helpen met Extra informatie vanuit de Nevobo Inspiratie van verenigingen

• het technisch kader versterken • Cursus technische commissie

• Volleybaltrainer 2 opleidingen

• Coaching on the Job

• Online module trainersbegeleiding

• Trainingmaker

• VolleyVeilig

• Aanbod creëren voor doelgroepen –  trainers

• Module 2e scheidsrechter

• Vaardigheidstraining scheidsrechter

• Clubkadercoaching

• Diverse opleidingen met aandacht voor sporters 
met verstandelijke of visuele beperking, autisme 
 of gedragsproblematiek 

• 4 inzichten over trainerschap 

• Trainersbegeleiding 

• Coach de Coach 

•  Trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief 
van 6-12 jarigen of pubers 

• Scholen en opleiden van trainers en officials  

• Advies van ondernemers die opleidingen geven  

• Webinars , podcasts, video’s en coachkaarten 

• Blessure preventie programma/App 

• Trainersbeleid (werving, behoud, ondersteuning, 
beloning, professionalisering) 

• Opleidingen en bijscholingen

• Technisch beleid

• Coaching on the job

• Webinar Action Volley 

• Webinar blessure preventie

• Summer Course 

• Coachkaarten 

• TC’s bundelen krachten l Utrechtse clubs

• Technisch beleid helpt TC verder l VC Athos ‘70

• het bestuurlijk kader versterken • Vrijwilligersmanagement 

• Ledenbinding 

• Presteren met communiceren

• Bestuurlijke vernieuwing

• 4 inzichten voor bestuurders 

• Herkennen en voorkomen van seksueel  
grensoverschrijdend gedrag 

• Online module Een beetje opvoerder 

• Modern besturen 

• Financieel gezond de crisis door 

• Lang leve de sportouder 

• Sociale veiligheid 

• Bestuurscoaching 

• Besturen met impact

• Bestuurlijke ondersteuning

• Bijeenkomsten voor bestuur

• Webinars

• Beleid en clubzaken

• Club communicatie

• Veilig Sport Klimaat

• Organisatie vrijwilligers

• Bijeenkomsten en symposia

• Webinar: aan de slag met professionaliseren

• Succesvolleybal november Volleybalcafé-maand

• de ongebonden sporter binden • Aanbod creëren voor doelgroepen - bestuur

• Aanbod creëren voor doelgroepen – trainers

• Bestuurlijke vernieuwing

• Kansen voor 50+ sport

• Ledenbinding

• Volleybalspeeltuin

• Naschools aanbod

• Beachvolleybal

• Masters en recreanten competitie

• Advies van accountmanager

• Jeugd 4-6 jaar

• Cool Moves Volley competitie

• Volleybal in het onderwijs

• Beachvolleybal

• De mastercompetitie

• Recreanten competitie

• Zoekmachine zelfbeach.nl

• Mastercompetitie aanvulling op verenigings- 
aanbod l Volevo

• Flexibel volleybal bij Fusion Rotterdam 

• Flexibel beachen bij Beach Club Rotterdam

• samenwerken met de  gemeente • Procesbegeleiding • Professionalisering / Super Club

• Advies van accountmanager

• Webinar: aan de slag met professionaliseren

• Investeren in professionalisering

• Sterkere inzet door professionals

• Wervende professional loont l Zovoc

• maatschappelijk ondernemen • Aanbod creëren voor doelgroepen - bestuur

• Aanbod creëren voor doelgroepen – trainers

• VT-zitvolleybal

•  Jouw club klaar voor de toekomst? • Aanbod realiseren voor specifieke doelgroepen 
zoals jongste jeugd, ouderen doelgroep, mensen 
die willen starten met volleybal, aangepaste 
volleybal vormen

• Volleybalvormen voor diverse doelgroepen • Start2Volley helpt VV Skunk groeien

• bijdragen aan een gezonde leefstijl • Begeleidingstraject of workshop Gezonde  
sportomgeving

• Samenwerking met Team:Fit voor een  
gezonde(re) sportkantine

• Aansluiten bij het Foodprogramma wanneer er 
evenementen zijn

• Gezonde sportkantine

• Foodprogramma

• Brons voor gezondere sportkantine l vv Zaanstad

• Team:Fit en Oranje evenementen

• ‘moderne’ en/of flexibele lidmaat- 
schappen aanbieden 

• andere businessmodellen opzetten

• Nieuwe inkomsten genereren

• Modern besturen 

• Jouw club klaar voor de toekomst? 

• Financieel gezond de crisis door 

• Aangepaste lidmaatschapsvormen, zoals een 
10-rittenkaart, pay-per-use

•  

• inspelen op technologische trends • Presteren met communiceren • Mijn Volleybal App

• ClubDesigns

• 

Vitale sport- en beweegaanbieders 

• De ambitie in het Nationaal Sportakkoord is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun 
vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen.

• De ambitie van de Nevobo is een ondernemende volleybalgemeenschap in verbinding met de omgeving

https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/opleidingen-bijscholingen
https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/technisch-beleid
https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/technisch-beleid/coaching-on-the-job/
https://youtu.be/h2t8qSAPbGw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=YkqaSB2tr1w&feature=emb_logo
https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/inspiratie-voor-trainers-coaches/summer-course/
https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/inspiratie-voor-trainers-coaches/coachkaarten/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/07/22/utrechtse-tcs-bundelen-krachten
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/02/28/technisch-beleid-helpt-tc-verder
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/beleid-en-clubzaken
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/veilig-sport-klimaat-vsk
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/organisatie-vrijwilligers/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/bijeenkomsten-symposia/
https://www.youtube.com/watch?v=Jn8lBkrUxm0&feature=emb_logo
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2017/11/28/regio-zuid-succesvolle-november-volleybalcaf-maand
https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/doelgroepen/jeugd-4-6-jaar/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/volleybal-in-het-onderwijs/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/beachvolleybal
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/mastercompetitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/recreanten/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/beachvolleybal/zelfbeachen-nl/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/04/03/mastercompetitie-aanvulling-op-verenigingsaanbod
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/04/03/mastercompetitie-aanvulling-op-verenigingsaanbod
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/02/flexibel-volleyballen-bij-fusion-rotterdam
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/10/24/flexibel-beachen-bij-beach-club-rotterdam
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/06/30/bekijk-de-webinar-professionalisering-nu-terug
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/organisatie-vrijwilligers/professionalisering/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/12/14/sterkere-clubs-door-inzet-professionals
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/04/17/investeren-in-jeugd-loont
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/aanbod/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/03/18/cursus-start2volley-helpt-vv-skunk-groeien
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/beleid-en-clubzaken/gezonde-sportkantine/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/foodprogramma/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2018/12/28/brons-voor-gezondere-sportkantine-vv-zaanstad
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/beleid-en-clubzaken/gezonde-sportkantine/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/mijn-volleybal-app/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/clubdesigns/


Van jongs af aan vaardig in bewegen 

• De ambitie in het Nationaal Sportakkoord is om ervoor te zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen.
• De ambitie van de Nevobo is dat het aanbod tot en met 12 jaar bestaat uit voornamelijk breed motorische vaardigheden, om kinderen eerst goed te leren bewegen, voordat zij leren volleyballen. 

Mijn vereniging wil werken aan Deze volleybal services passen daarbij Deze sportbrede services passen daar o.a. bij De Nevobo kan ons helpen met Extra informatie vanuit de Nevobo Voorbeelden van verenigingen

•  trainers met een licentie • Beginnerscursus training geven en/of coachen

• Cursus technische commissie

• Volleybaltrainer 2 opleidingen

• Coaching on the Job

• Online module trainersbegeleiding

• Trainingmaker

• VolleyVeilig

• Aanbod creëren voor doelgroepen – trainers

•  Clubkadercoaching

• Diverse opleidingen met aandacht voor sporters 
met verstandelijke of visuele beperking, autisme 
of gedragsproblematiek 

• 4 inzichten over trainerschap 

• Trainersbegeleiding 

• Coach de Coach 

• Trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief 
van 6-12 jarigen of pubers  

• Scholen en opleiden van trainers

• Trainers kwalitatief opleiden t.b.v. motorische 
vaardigheid jeugd 

• Advies van ondernemers die opleidingen geven

• Webinars

• Trainersbeleid

• Professionaliseren / Super Club

• Overzicht ondernemers en opleidingen

• Professionaliseren

• Utrechtse TC’s bundelen krachten

• aanbod voor jeugd vanaf 4 jaar • Aanbod creëren voor doelgroepen - bestuur 

• Aanbod creëren voor doelgroepen – trainers

• Coaching on the Job

• Trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief 
van 6-12 jarigen of pubers

• Opzetten van en scholingen voor volleybalspeel-
tuin

• Volleybalspeeltuin, iets voor jouw club?

• kinderen breed motorisch scholen • Beginnerscursus training geven en/of coachen 

• Volleybaltrainer 2 opleidingen 

• Trainersbegeleiding 

• Clubkadercoach

• Toekomst: opleiding Breed Motorisch Opleiden

• Trainers kwalitatief opleiden t.b.v. motorische 
vaardigheid jeugd 

• Opzetten van en scholingen voor volleybalspeel-
tuin

• Inzetten van Action Volley

• Aanbod 4-6 jarigen

• Webinar Action Volley

• de samenwerking met het onderwijs • Beginnerscursus training geven en/of coachen

• Volleybaltrainer 2 opleiding

• Digitale leskaarten 

• Tips/tricks en stappenplan voor het geven en 
organiseren van scholenclinics en schoolvolley-
baltoernooien

• Subsidies op clinics en schoolvolleybal- 
toernooien 

• Volleybalbus

• Volleybal in het onderwijs

• Clinics met subsidie

• Schoolvolleybaltoernooi met subsidie

• Volleybalbus

•  de betrokkenheid en kennis over  
volleybal van ouders

• Aanbod creëren voor doelgroepen - bestuur • Lang leve de sportouder

•  Een beetje opvoeder

• Week van het sportplezier

• Advies accountmanager in ouder betrokkenheid

• Week van het sportplezier • Plezier is belangrijker dan winst bij Dros-Alterno

• ‘Lang leve de sportouder’ bij Cupido en Lutheria

https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/opleidingen-bijscholingen/ondernemers-vt2-en-vt3/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/organisatie-vrijwilligers/professionalisering/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/07/22/utrechtse-tcs-bundelen-krachten
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/aanbod/jeugd-4-6-jaar/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/aanbod/jeugd-4-6-jaar/
https://www.youtube.com/watch?v=h2t8qSAPbGw&feature=emb_logo
https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/volleybal-in-het-onderwijs/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/organiseer-een-clinic-met-subsidie/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/organiseer-een-schoolvolleybaltoernooi/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/volleybalbus/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/veilig-sport-klimaat-vsk/week-van-het-sportplezier/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/06/04/plezier-is-belangrijker-dan-winst
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2017/08/14/cupido-en-lutheria-maken-al-gebruik-van-subsidie-lang-leve-de-sportouder


Positieve sportcultuur 

• De ambitie in het Nationaal Sportakkoord is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, 
ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.

• De ambitie van de Nevobo is dat er overal met plezier, veilig en zorgeloos gevolleybald kan worden en kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Mijn vereniging wil werken aan Deze volleybal services passen daarbij Deze sportbrede services passen daarbij De Nevobo kan ons helpen met Extra informatie vanuit de Nevobo Voorbeelden van verenigingen

•  het creëren van positief en plezierig 
sportklimaat via bestuur

• Coaching on the job • Online Een beetje opvoeder 

• Lang leve de Sportouder 

• Vertrouwenscontactpersoon opleiding

• Sociale Veiligheid 

• 4 inzichten bestuurders

• Fair Play

• Vertrouwenspersoon Nevobo

• Toolkit Sportief met sociale media 

• Verklaring Omtrent Gedrag 

• Pestprotocol 

• Sportief Besturen 

• Ondersteuning bij praktische vertaling van visie 
op jeugd

• Trainersbegeleiding

• Samen tegen grensoverschrijdend gedrag 

• Toezicht houden in kleedkamer is benodigd 

• Verplicht douchen na de training en/of wedstrijd 

• Positieve sportcultuur

• Regeling VOG 

• Podcast: jongeren over toekomst volleybal

• D.S.V.V. Punch gaat voor sociale veiligheid

• het creëren van een pedagogisch  
sportklimaat via trainers

• Coaching on the job 

• Beginnerscursus training geven en/of coachen 

• Cursus technische commissie

• Online module trainersbegeleiding

• Diverse opleidingen met aandacht voor sporters 
met verstandelijke of visuele beperking, autisme 
of gedragsproblematiek 

• 4 inzichten over trainerschap  

• Een open en veilige sport voor iedereen (LHBTI+) 

• Herkennen en voorkomen van seksueel grens- 
overschrijdend gedrag 

• Scholen en opleiden van trainers 

• Advies van ondernemers die opleidingen geven

• Subsidie op scholingen 

• Ondersteuning bij praktische vertaling van visie 
op jeugd

• Coaching on the job  

• Subsidie

• Opleidingen en bijscholingen 

• een gezond kantine aanbod • Begeleidingstraject of workshop gezonde 
sportomgeving

• Samenwerking met Team:Fit •  Gezonde sportkantine • Brons voor gezondere sportkantine l vv Zaan-
stad

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/07/28/samen-tegen-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/05/toezicht-houden-in-kleedkamer-jeugd-is-benodigd
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/10/17/verplicht-douchen-na-de-training-en-of-wedstrijd
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/veilig-sport-klimaat-vsk/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/09/03/regeling-gratis-vog-voor-sportverenigingen
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/06/25/nieuwe-podcast-jongeren-over-toekomst-volleybal
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/08/28/d-s-v-v-punch-gaat-voor-sociale-veiligheid
https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/technisch-beleid/coaching-on-the-job/
https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/opleidingen-bijscholingen/subsidie/
https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/opleidingen-bijscholingen
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/beleid-en-clubzaken/gezonde-sportkantine/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2018/12/28/brons-voor-gezondere-sportkantine-vv-zaanstad
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2018/12/28/brons-voor-gezondere-sportkantine-vv-zaanstad


Inclusief sporten en bewegen 

• De ambitie in het Nationaal Sportakkoord is dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de Nederlanders weinig of niet sport. Inclusie draagt bij aan het meedoen aan en het genieten van sport..

• De ambitie van de Nevobo is dat iedereen kan deelnemen aan de volleybalsport binnen zijn/haar mogelijkheden.

Mijn vereniging wil werken aan Deze volleybal services passen daarbij Deze sportbrede services passen daarbij De Nevobo kan ons helpen met Extra informatie vanuit de Nevobo Voorbeelden van verenigingen

• (extra) aandacht besteden aan één  
of meerdere specifieke doelgroepen 

• Aanbod creëren voor doelgroepen - bestuur

• Aanbod creëren voor doelgroepen – trainers

• VT-zitvolleybal 

• Diverse opleidingen met aandacht voor sporters 
met verstandelijke of visuele beperking, autisme 
of gedragsproblematiek 

• Open en veilige sport voor iedereen (LHBTI+)  

• Aangepast sporten, hoe doe je dat? 

• Begeleidingstraject Inclusief sporten 

• Stimuleringsbudget inclusief sporten en bewegen 

• Zitvolleybal aanbod realiseren

• No Jump Volleybal aanbod realiseren

• Start2Volley aanbod realiseren

• Hoe zet ik zitvolleybal op? 

• Hoe zet ik G-volleybal op? 

• Volley Tilburg pioniert met No Jump Volleybal

• Cursus ‘Start2volley’ helpt VV Skunk groeien

• het realiseren van aanbod voor  
mensen met een verstandelijke of  
fysieke beperking 

• Aanbod creëren voor doelgroepen - bestuur

• Aanbod creëren voor doelgroepen – trainers

• VT-zitvolleybal 

• Diverse opleidingen met aandacht voor sporters 
met verstandelijke of visuele beperking, autisme 
of gedragsproblematiek 

• Aangepast sporten, hoe doe je dat? 

• Begeleidingstraject Inclusief sporten 

• Stimuleringsbudget inclusief sporten en bewegen 

• Zitvolleybal aanbod realiseren

• G-volleybal aanbod realiseren

• Hoe zet ik zitvolleybal op? 

• Hoe zet ik G-volleybal op? 

• het opzetten van aanbod voor de  
doelgroep 50+ 

• Aanbod creëren voor doelgroepen - bestuur

• Aanbod creëren voor doelgroepen – trainers

• 50+ sport aanbod

• Begeleidingstraject Inclusief sporten

• Stimuleringsbudget inclusief sporten en bewegen

• No Jump Volleybal aanbod realiseren • Volley Tilburg pioniert met No Jump Volleybal

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zitvolleybal/starten-met-zitvolleybal/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/aanbod/g-volleybal/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/10/31/volley-tilburg-pioniert-met-no-jump-volleybal-1
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/03/18/cursus-start2volley-helpt-vv-skunk-groeien
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zitvolleybal/starten-met-zitvolleybal/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/aanbod/g-volleybal/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/10/31/volley-tilburg-pioniert-met-no-jump-volleybal-1


Duurzame sportinfrastructuur 

• De ambitie in het Nationaal Sportakkoord is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare 
ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam. 

• De ambitie van de Nevobo is dat iedere volleybalvereniging beschikt over voldoende goede accommodaties (indoor/outdoor) om het volleybalaanbod te ontsluiten. 

Mijn vereniging wil werken aan Deze volleybal services passen daarbij Deze sportbrede services passen daarbij De Nevobo kan ons helpen met Extra informatie vanuit de Nevobo Voorbeelden van verenigingen

•  een betere relatie met de gemeente  
als het gaat over accommodatie

•  Procesbegeleiding

• Jouw club klaar voor de toekomst?

• Accountmanager die aansluit bij gesprekken  
met de gemeente

• Accommodatie

• de aanleg of renovatie van (beach)- 
volleybal accommodaties 

• Procesbegeleiding • Brondocument Beachvolleybal • Beachvolleybalaccommodatie

• de aanleg, renovatie of beheer van de 
kantine

• Begeleidingstraject gezonde sportkantine • Samenwerking met Treem, adviesbureau • Gezonde sportkantine • Brons voor gezondere sportkantine VV Zaanstad

• het voldoen aan kwaliteit en veiligheid  
van de kantines of (beach)volleybal  
accommodaties 

• Procesbegeleiding • Accommodatie advies 

• Handboek Volleybal accommodaties 

• Samenwerking met Treem, adviesbureau

• Accommodatie

•  meer open sportaccommodaties 
(breder en intensiever gebruik) 

• Aanbod creëren voor doelgroepen – bestuur •  Procesbegeleiding • Beachvolleybal 

• Volleybalspeeltuin 

• Aanbod voor 50+

• Aanbod

https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/accommodatie/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/accommodatie/beachvolleybal/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/beleid-en-clubzaken/gezonde-sportkantine/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2018/12/28/brons-voor-gezondere-sportkantine-vv-zaanstad
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/accommodatie/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/aanbod/


Topsport die inspireert  

• De ambitie in het Nationaal Sportakkoord is dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport. 
• De ambitie van de Nevobo is het organiseren van wereldklasse evenementen. Deze dragen bij aan de lokale versterking van volleybal en verbinding van lokale netwerken middels volleybal.

Mijn vereniging wil werken aan Deze volleybal services passen daarbij Deze sportbrede services passen daarbij De Nevobo kan ons helpen met Extra informatie vanuit de Nevobo Voorbeelden van verenigingen

• topsport die als inspiratie voor breed-
tesport dient

• WK’s/EK’s  

• NK’s / eredivisie  

• Side events  

• Promotionele activiteiten voor jeugd

• Topevents en clubs 

• Volleybalbus 

• Clinics 

• Clubdesigns 

• TeamNL Beach Tour 

• Side Events NK Beach Volleybal 

• Podcast Jouw Club en Oranje 

• topsport die als versterking van de  
vereniging dient

• Professionalisering  • Foodprogramma 

• Kaderbijscholingen 

https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/topevents-clubs/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/volleybalbus/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/organiseer-een-clinic-met-subsidie/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/clubdesigns/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/09/02/teamnl-beach-tour-3-300-kinderen-geinspireerd
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/12/18/gave-side-events-tijdens-nk-beach-indoor
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/07/18/nieuwe-podcast-act-as-one-jouw-club-en-oranje
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/foodprogramma/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/kaderbijscholing/

