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2 Inleiding   
 

De ontwikkeling van de Eredivisie kent een rijke en lange historie in het Nederlandse 

volleyballandschap. In 2016 hebben alle Eredivisie verenigingen een intentieverklaring 

getekend en daarmee hun commitment uitgesproken voor het Eredivisieplan 2016+. In de 

afgelopen 3,5 jaar is aan de hand van dit plan gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de 

Eredivisie. In deze aanpak is gekozen voor een groeimodel, waarin verenigingen ruimte 

hebben gekregen en genomen, om over de volle breedte van het plan de ambities waar te 

maken. Dat is lastig gebleken.  

Sinds 2016 zijn er vier beoordelingsrondes geweest, waarin door het Expertpanel Eredivisie, 

op basis van de licentieaanvragen, een advies is gegeven aan de directie van 

de Nevobo over het al dan niet toewijzen van een Eredivisie licentie. Samen met het 

Expertpanel werd geconstateerd dat de beoogde collectieve ontwikkeling nog onvoldoende 

op gang komt. Er is een bescheiden vooruitgang geboekt, maar de Eredivisie is nog niet op 

het gewenste punt.  

In de afgelopen 1,5 jaar zijn met diverse (doel)groepen expertsessies, themabijeenkomsten 

en ronde tafel sessies georganiseerd, om zodoende te achterhalen hoe we een 

kwaliteitsimpuls kunnen geven aan de Eredivisie. De betrokkenen kwamen tot de conclusie 

dat de inhoudelijke ontwikkeling van de Eredivisie (te) langzaam gaat, en dat er regie 

noodzakelijk is om hier verandering in aan te brengen.  

Om daar te komen is een plan met een financiële onderbouwing en implementatiestrategie 

nodig. Dit document voorziet hierin en geeft richting. We zijn de afgelopen tijd al op weg 

gegaan met de hoge ambities voor ogen. Dit plan schetst de eindsituatie die we op 

verschillende aspecten voor ogen hebben en welke impulsen we gaan geven om te zorgen 

dat we met elkaar naar deze eindsituatie toewerken. Sommige onderdelen zijn al helemaal 

uitgewerkt, andere zijn nog wat abstracter. Dit is inherent aan de route die we kiezen; we 

gaan aan de slag en we sturen continue bij. Om de beschreven ambities te bereiken vraagt dit 

uitgesproken commitment van alle partijen die hiervoor gaan; zowel wat betreft ambities als 

wat betreft benodigde investeringen. Als startmoment voor de nieuwe licentievoorwaarden 

hebben we seizoen 2022-2023 voor ogen. We zullen bij alle huidige en potentiële Eredivisie 

organisaties nagaan wie hiervoor willen gaan en wie de voorkeur geven uit te komen in de 

Topdivisie, de hoogste klasse van het ‘amateurvolleybal’. 
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3 Gewenste situatie Eredivisie 
 

Zoals aangegeven onderschrijven veel verenigingen nog steeds de ambitie van het 

Eredivisieplan 2016+. Het ontbreekt veel verenigingen echter aan organisatiekracht en 

middelen om op alle terreinen invulling te kunnen geven aan de gestelde voorwaarden. Naar 

aanleiding van de ervaringen van de afgelopen 3,5 jaar en de gesprekken die gevoerd zijn 

met de Eredivisie en diverse experts zijn de volgende uitgangspunten opgesteld t.b.v. de 

Eredivisie 2021+:   

- Landelijke dekking met teams, tenminste aansluitend 8 regio's in Nederland  

- 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 wil zijn   

- Herkenbaar en zichtbaar product    

 

Ook heeft dit geleid tot een omschrijving van de gewenste situatie: 

• De Eredivisie doet mee in de top van de internationale competities, en is nationaal 

een competitie die (toekomstige) volleyballers en fans inspireert.  

• De Eredivisie is een logische plaats in de opleiding van volleybaltalenten in Nederland, 

met volwaardige trainings- en (internationaal) wedstrijdprogramma’s, waardoor 

teams (inter)nationaal kunnen presteren.  

• Het is aantrekkelijk om te komen kijken naar de wedstrijden en om nationaal volleybal 

uit te zenden.  

• De Eredivisie biedt een (arbeids)perspectief om als trainer, coach of speler te kiezen 

voor volleybal.  

• De Eredivisie bestaat uit krachtige organisaties die lokaal impact hebben door als 

sport een verbindende factor te zijn tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappij.  

 

Om te analyseren wat er nodig is om dit te bereiken is er een analyse gemaakt van de huidige 

situatie van de Eredivisie. Vanuit deze matrix is beschreven wat we willen bereiken, wat dat 

oplevert en welke impulsen we gaan geven.  
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4 Analyse huidige situatie Eredivisie 
 

Om een analyse te maken van de huidige situatie zijn diverse stakeholders gevraagd om 

sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen te benoemen van de Eredivisie. Deze zijn in een 

confrontatiematrix geplaatst wat het volgende beeld geeft: 

 

 Belangrijk 

 Neutraal 

 Onbelangrijk 
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Aanvullend op deze SWOT-analyse zijn in de afgelopen bijeenkomsten de volgende 

constateringen gedaan: 

• Door beperkte financiële middelen zien we dat de sportieve programma’s van de 

Eredivisie organisaties lang niet allemaal topsportwaardig zijn. Hierdoor is de afstand 

tot de internationale benchmark groot en zien we zowel de uitstroom van talent 

toenemen als de sportieve kwaliteit afnemen. 

• Het ontbreekt op dit moment binnen de Eredivisie aan collectieve slagkracht op 

organisatorisch en commercieel gebied.  

• Het ‘merk’/ ‘product’ Eredivisie is onvoldoende sterk en onvoldoende zichtbaar. 

Hoewel de verhoudingen tussen de bond en de Eredivisie goed zijn, wordt 

uitgesproken dat verenigingen zich onvoldoende “eigenaar” voelen van het invullen, 

bewaken en aanspreken op de collectieve afspraken en gezamenlijke belangen. 

• De licentie eisen uit het plan 2016+ waren volledig en veel omvattend, maar de 

invulling ervan was te afhankelijk van de (ambitie van) verenigingen. 

• We staan op een natuurlijk moment waarop verenigingen de Nevobo vragen regie te 

nemen en een duidelijke en standvastige lijn uit te zetten. 

• Er is (landelijk) steeds meer oog voor de noodzaak van de lokale en regionale 

verankering van topsport en talentontwikkeling.  

• De huidige (Corona) situatie heeft tot gevolg dat veel verenigingen nu bezig zijn met 

de korte termijn.  

Vanuit de bovenstaande matrix, constateringen en in het licht van de gewenste situatie, zijn 

de volgende pijlers geïdentificeerd die noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de 

Eredivisie:  

a) Versterken Sportief programma 

b) Versterken Positie van het collectief Eredivisie 

c) Versterken Verenigingen 

Dit wordt in de komende hoofdstukken verder uitgewerkt.  
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5 Versterken Sportief programma 
5.1 Waar willen we naar toe en wat levert dit op? 
Om de Eredivisie sportief op een hoger plan te brengen en tegelijkertijd de brug te slaan naar 

de nationale teams is intensivering van het sportieve programma op een aantal plekken in 

Nederland noodzakelijk. Dit vraagt om een impuls vanuit de Nevobo en kan niet bij alle 

verenigingen tegelijkertijd. Bij (een aantal) Eredivisie verenigingen moet het mogelijk zijn 

om een fulltime programma te realiseren en structureel op Europees niveau mee te kunnen 

spelen. Hiermee wordt een perspectief geboden voor zowel trainers als spelers om zich 

(bijna) volledig toe te leggen op de sportieve ambities en voor zich (langer) lokaal/ regionaal 

te blijven verbinden. Dit leidt ertoe dat lokale topsport zichtbaar wordt gemaakt en 

inspireert. 

Daarnaast moet de ontwikkeling van het vak van de Nederlandse trainer/coach meer 

aandacht krijgen. De kennisuitwisseling tussen de (bonds)coaches en de zicht op de 

internationale ontwikkeling van het spel en de randvoorwaarden voor topsport, zijn 

onontbeerlijk om de kwaliteit van de programma’s in Nederland te verhogen.  

5.2 Welke impuls geven we om dit te bereiken? 
5.2.1 Inrichten hybride programma ‘Project ‘22’ 
In de opleiding van talenten, ontstaat er nadat zij uitstromen uit het Talent Team een gat in 

de opleiding in Nederland. Spelers en speelsters stromen over het algemeen pas in bij de 

Nationale Teams rond hun 23e. In de tussentijd moeten zij in fulltime programma’s werken 

aan hun ontwikkeling. Doordat er hiervan te weinig zijn in Nederland, stromen er (te) veel uit 

naar het buitenland, of stagneert hun ontwikkeling in Nederland. Om deze periode te 

overbruggen, is ‘Project 22’ ontwikkeld. Dit project verwijst naar het WK Dames in 2022. Dit is 

een hybride programma van centraal trainen en bij de club trainen om het gat wat in de 

opleiding ontstaat te dichten. Op deze manier kunnen we met elkaar talenten langer in 

Nederland houden. Dit vergroot de herkenbaarheid richting fans zowel binnen het nationale 

team als rondom het Eredivisie team waar zij uitkomen.  

Het zomerprogramma is in juli 2020 van start gegaan. De Technisch Directeur heeft 

speelsters hiervoor uitgenodigd. Vanuit NOC*NSF is er een subsidie toegekend om dit tot het 

WK Dames 2022 door te zetten. Op dit moment zijn we in overleg met de clubs van de 

betreffende speelsters hoe dit de komende tijd verder vorm krijgt. Een aantal clubs heeft al 

wel een nagenoeg fulltime programma staan. De weging van belangen in het licht van de 

ambities voor de Eredivisie en de inpasbaarheid van de beoogde impuls met o.a. ‘Project ‘22’ 

maakt onderdeel uit van de gesprekken. Daarnaast wordt ook besproken of in het seizoen 

‘21-'22 de speelster in een fulltime centraal programma kunnen trainen, al dan niet 

aangevuld met speelsters die momenteel nog in het buitenland spelen. Dit zou dan t/m het 

WK 2022 duren. Vervolgens stromen deze speelsters uit, en hebben ze in 2 jaar een 
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versnelde ontwikkeling doorgemaakt. In samenhang met de ontwikkelingen vanuit Pijler 6 

van het sportakkoord, kan in de tussentijd gewerkt worden aan de kwantitatieve en 

kwalitatieve versterking van (een aantal) Eredivisieprogramma's.  

5.2.2 Handhaven Talent Teams 
Op dit moment is de kwaliteit en de kwantiteit van veel programma’s in de Eredivisie 

onvoldoende om talentvolle volleyballers voldoende op te leiden in hun topsport carrière. 

Om die reden moet op dit moment de structuur van de Talent Teams nog worden 

gehandhaafd. Het streven is toe te werken naar een situatie waarin voldoende kwalitatieve 

fulltime programma’s zijn, waardoor de Talent Teams overbodig zijn. Ook dit hangt samen 

met de verdere uitwerking van Pijler 6 van het Sportakkoord en de overige interventies uit dit 

plan. 

5.2.3 Op een aantal plekken fulltime clubcoaches/-trainers aanstellen 
Voor alle clubs die (willen) uitkomen in de Eredivisie wordt een minimum gesteld voor de 

invulling van het sportief programma. Om op een aantal plekken een fulltime programma te 

realiseren moeten daar fulltime clubcoaches/-trainers aangesteld worden. Eén van de 

manieren om dat mogelijk te maken is door middelen die de Nevobo nu nog besteedt aan de 

huidige RTC-structuur om te buigen naar een aantal coaches van Eredivisie verenigingen die 

verantwoordelijk worden voor de opleiding van regionale talenten. Te beginnen met in 4 

coaches. We willen hiermee niet alleen de kwaliteit van de spelers stimuleren maar juist ook 

de ontwikkeling van het vak van trainer/coach. Dit moet ertoe leiden dat ambitieuze trainers 

weer kiezen voor dit beroep en bereid zijn te investeren in hun eigen ontwikkeling.  

Aanvullend willen we breder (zowel bij Eredivisie verenigingen als niet Eredivisie 

verenigingen) bouwen aan het arbeidsperspectief voor trainers en coaches, en daarmee de 

kwaliteit van het trainingsaanbod. Dit doen we met het professionaliseringstraject met de 

‘Superclubs’ waarbij er lokaal bij (clusters van) verenigingen een professional wordt 

aangesteld zal dit op een aantal plekken als vliegwiel dienen voor de aanstelling van een 

fulltime clubcoach/-trainer. In veel gevallen dragen lokale en regionale overheden hier 

financieel aan bij. 

5.2.4 Continu proces kennisontwikkeling topvolleybal trainers/ coaches  
De kennisuitwisseling tussen de Eredivisie stafleden en de stafleden van de nationale teams is 

op dit moment te gering. De Technisch Directeur van de Nevobo zal het overleg tussen deze 

groepen initiëren en faciliteren. Doel is dat hier vanuit een vruchtbare samenwerking gaat 

ontstaan en duidelijk wordt via welke vorm dit het beste werkt. Dit moet leiden tot meer en 

beter kennisontwikkeling tussen de betrokkenen. In de zomer van 2020 is gestart met 

Coachkaarten en Summer Course. Dit krijgt iedere jaargetijde zijn vervolg op diverse thema’s 

binnen het topvolleybal. 
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5.2.5 Corona Europacup Fonds 
Deelname aan Europees volleybal geeft een enorme exposure voor het volleybal waarbij 

lokale topsport zichtbaar gemaakt wordt. Daarnaast biedt het spelers en trainers een 

aantrekkelijk, competitief programma wat maakt dat zij zich graag aan een club verbinden die 

uitkomt in Europa. Op dit moment is er door de gevolgen van de corona crisis een financiële 

drempel voor clubs om deel te nemen aan Europees volleybal. Dit kan ertoe leiden dat men 

zich inschrijft onder het niveau, dat men op het laatste moment acties moet opzetten, of dat 

men afziet van deelname. Dit geldt ook voor andere sporten, terwijl als lokale vereniging 

presteren in een internationale competitie juist veel energie, verbinding en publiciteit kan 

opleveren. Een positieve ontwikkeling in dit kader is dat de CEV een deal heeft gemaakt met 

Infront, waarmee de kosten voor een club omlaag gebracht worden. Daarnaast heeft Nevobo 

een Corona Europacup Fonds in het leven geroepen waarmee clubs die in Europees verband 

uitkomen iedere ronde een bijdrage ontvangen. Het streven is om dit ook na corona in stand 

te houden. We willen stimuleren dat talentvolle spelers hiermee in Nederland blijven voor 

een aantrekkelijk programma. Daarnaast willen we hiermee realiseren dat het verwerven van 

een Europeesticket weer als “een prijs” wordt ervaren ipv een “last”.  
 

5.2.6 Pijler 6 Sportakkoord: Topsport die inspireert (teamsporten) 
In oktober 2019 is in het Zuiderpark in Den Haag pijler 6 van het Sportakkoord ondertekend: 

Topsport die inspireert. De ambitie is om Nederlandse topsporters en topsportevenementen 

mondiaal toonaangevend, toekomstbestendig en van maximale maatschappelijke waarde 

voor Nederland te laten zijn. Op basis van de input van vele partijen zijn zes actielijnen 

geformuleerd die de basis vormen van het te ondertekenen deelakkoord: 

• Een optimaal topsportklimaat in Nederland; 

• Een optimale instroom, ontwikkeling en uitstroom van talentvolle sporters; 

• Een breed gedragen evenementenstrategie; 

• Meer aandacht voor meer sporten in de media; 

• Een programma voor onderzoek en innovatie, gericht op rendement; 

• Versterking van de internationale positie van Nederland in de sport. 

De verdere uitwerking is on hold gezet als gevolg van zowel de corona ontwikkelingen als de 

constatering dat de betrokken partijen vast liepen. Inmiddels is dit weer opgepakt en is 

Nevobo samen met de KNKV penvoerder van het plan waarin de uitwerking vorm krijgt. De 

acties die hieruit zullen volgen die relevant zijn voor de Eredivisie gaan naar verwachting 

samenvallen met de lijnen die we in dit Eredivisieplan 2021+ hebben beschreven en gaan dit 

verder versterken. Gaandeweg zal duidelijk worden op welke wijze, waarbij hierboven is 

aangegeven welke accenten volgens ons daarbij essentieel zijn. 
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6 Versterken Positie van het collectief Eredivisie 
6.1 Waar willen we naar toe en wat levert dit op? 
We willen het collectief van de Eredivisie versterken, en het product en merk Eredivisie 

sterker maken. Dit vraagt om een zakelijkere benadering van de norm, de kwaliteit en de 

organisatorische en commerciele ontwikkeling van de Eredivisie. Dit moet leiden tot meer 

eenduidigheid, financiële slagkracht en eigenaarschap van de Eredivisie als collectief, met als 

resultaat ook een verhoging van de sportieve kwaliteit. Dit maakt de Eredivisie aantrekkelijker 

voor media en fans. 

Daarnaast willen we ambitie, ondernemerschap en toekomstbestendigheid stimuleren door 

de licentievoorwaarden om deel te nemen aan de Eredivisie te vereenvoudigen en aan te 

scherpen. In de licentievoorwaarden is een belangrijk uitgangspunt dat organisaties voldoen 

aan de ondergrens, een groeimodel presenteren om vervolgens duurzaam aan de 

licentievoorwaarden te kunnen blijven voldoen. Daarbij willen we organisaties de 

mogelijkheid bieden om op langere termijn te investeren in de ontwikkeling van het team en 

van de Eredivisie.   

6.2 Welke impuls geven we om dit te bereiken? 
6.2.1 Inrichten Leaguebureau 
Het nieuw in te richten Leaguebureau heeft een belangrijke rol in de live streaming, het 

opbouwen en benutten van data, sponsoring en mediastrategie. Het Leaguebureau krijgt bij 

de opstart bepaalde rechten die het mogelijk maken om vanuit een strategische visie 

inkomsten te genereren voor de Eredivisie. Dit biedt ruimte om vanuit ondernemerschap hier 

zoveel mogelijk uit te halen. De volgende rechten worden ondergebracht in het 

Leaguebureau: 

- Recht om de Bekerfinale te organiseren 

- Recht om de Supercup te organiseren 

- Recht om de Play-offs te organiseren 

- Recht om regelmatig van een bepaalde wedstrijd een “evenement” te maken 

Er wordt op termijn gekeken of de rechten die zijn ingebracht bij Nevobo mbt livestreaming 

ook in het Leaguebureau ondergebracht worden. 

Daarnaast speelt het Leaguebureau een belangrijke rol in het bewaken van de kritische 

voorwaarden en toekennen van de licenties en ondersteuning van verenigingen. Hierbij zal 

een transitie plaats vinden van de regel gedreven organisatie waar we nu met elkaar in zitten 

naar een resultaat gedreven organisatie. Dit betekent dat niet de regels maar de resultaten 

centraal staan. Bij de toepassing van de licentievoorwaarden betekent dit dat hier ook een 

hardheidsclausule ingebracht wordt die ruimte geeft om af te wijken als de weg naar de 

beoogde resultaten die we met de Eredivisie als collectief voor ogen hebben dit vraagt. 
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Om dit op een goede manier vanuit gedeeld eigenaarschap te doen is er een 

vertegenwoordiging van de clubs, Nevobo en evt. externe partij(en) in het Leaguebureau.  

Natuurlijk willen we de beleving van Eredivisie verder brengen dan alleen de toeschouwers 

die aanwezig zijn bij een wedstrijd. De media- en marketingstrategie ligt bij het 

Leaguebureau. Hiervoor zijn de rechten van de Bekerfinale, de Supercup, de Play-offs en het 

recht om regelmatig van een bepaalde wedstrijd een “evenement” te maken ondergebracht 

bij het Leaguebureau.  

Het Leaguebureau is verantwoordelijk voor de volledige organisatie en bekostiging van deze 

wedstrijden. Grote posten zoals de verplichting om een goede vloer te leggen ten behoeve 

van de tv-productie vallen hier ook onder. De kaartverkoop van deze evenementen is 

eveneens verantwoordelijkheid van het Leaguebureau waarbij naast de vrije verkoop kaarten 

gereserveerd worden voor de fan schare van de spelende ploegen. Hierbij is het aan het 

Leaguebureau om een sluitend model te kiezen. Voor deze wedstrijden liggen alle 

commerciële rechten bij het Leaguebureau en maakt het Leaguebureau afspraken met 

mediapartijen en sponsoren.   

In de communicatie en PR van zowel de thuiswedstrijden als de evenementen zullen de 

Eredivisie organisaties, het Leaguebureau en de Nevobo samen optrekken. De verschillende 

communicatiekanalen van alle partijen zullen ingezet worden om zoveel mogelijk 

ruchtbaarheid te geven aan de programmering. Daarbij zal de focus van de Eredivisie 

organisatie met name in het eigen verzorgingsgebied liggen, daar waar het Leaguebureau en 

de Nevobo zich richten op landelijke exposure.   

Het Leaguebureau zal financieel gezien zo onafhankelijk mogelijk opereren. Echter, vanuit de 

Nevobo en de Eredivisie verenigingen zal een bijdrage nodig zijn om het Leaguebureau op te 

bouwen en een kansrijke start te geven. Verder moeten is het aan het Leaguebureau om geld 

te verdienen vanuit de rechten die ze hebben. Nevobo kan de eerste jaren extra 

ondersteunen door kantoor aan te bieden of door (beperkte) financiële ondersteuning.  

De introductie van het Leaguebureau zal gefaseerd gebeuren: 

Fase 0: (tussen nu en 6 maanden): 

• Inrichten governance, mandaat en juridische inrichting en inbedding Leaguebureau irt 

Nevobo en verenigingen; 

• Inrichten businessmodel (financiering en rechten) Leaguebureau;  

o Hoe wordt het Leaguebureau gefinancierd? 

• Inrichting businessmodel Leaguebureau irt Eredivisie; 

o Hoe worden inkomsten verdeeld? 

• Selectie partner(s) 
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Fase 1: (tussen nu en 3 jaar): 

• Bouwen merkpositionering & branding van de Eredivisie 

• Media- en marketingstrategie van de Eredivisie 

o Met o.a. live streaming 

• Organiseren Bekerfinale, Supercup, Play-offs  

• Realiseren commerciele inkomsten en sponsoring van de Eredivisie 

Fase 2: (na 3 jaar): 

• Toevoegen planning en organisatie wedstrijden door het Leaguebureau 

• Besluitvorming omtrent toetreding en uittreden teams in de Eredivisie 

6.2.2 Livestreaming 
Binnen enkele weken zijn alle wedstrijden van de Eredivisie te volgen met livestreams. De 

Nevobo, de Eredivisieteams en een aantal leveranciers bereikten hierover in september 2020 

een akkoord voor een periode van vijf jaar. Via een professionele en eenduidige aanpak met 

livestreams gaan we de zichtbaarheid en uitstraling van de Eredivisie naar een hoger plan 

tillen. In samenwerking met 360SportIntelligence en Eyecons is deze aanpak ontwikkeld, die 

in oktober en november 2020 in alle hallen van de Eredivisieteams wordt uitgerold. De 

wedstrijden zijn straks zowel te bekijken via volleybal.nl, eyecons.com als via de sites van de 

clubs. Op termijn zijn de wedstrijden ook via de Mijn Volleybal app te zien.  

In de deal mbt livestreaming zijn de Nevobo en de clubs een pakket met rechten 

overeengekomen waarmee inkomsten voor de Eredivisie gegenereerd moeten worden. Met 

de collectieve rechten en de uitgebreide video- en contentmogelijkheden gaan we er samen 

met Eyecons voor om sponsoren en adverteerders aan de Eredivisie te binden.  

6.2.3 Data opbouwen en benutten 
Om de Eredivisie verder te kunnen vermarkten is het opbouwen en benutten van data een 

kans die we tot op heden nog nauwelijks benut hebben. Een aantal clubs zijn hier ingestapt 

en zijn aan het pionieren met online marketing bijv. via mailings of social advertizing. In 

oktober 2020 hebben we een digitale sessie georganiseerd om clubs hierin van inspiratie en 

tips te voorzien. Dit blijven we faciliteren zodat we met elkaar ervaringen op gaan doen en 

hier met elkaar van gaan leren. Willen we hier de volgende stap in zetten dan is het van 

belang dit met z’n allen te doen. Daarom maakt iedereen in de Eredivisie 2021+ gebruik 

maakt van het centraal ticketsysteem, zowel voor betalende bezoekers als voor niet 

betalende bezoekers. Voor niet betalende bezoekers kan gebruik worden gemaakt van 

seizoenspassen. Dit levert veel waardevolle data op die vervolgens ingezet kan worden voor 

online marketing. 
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Zowel het data opbouwen en benutten als de livestreaming zijn een belangrijke inbreng van 

de Nevobo en de clubs in het Leaguebureau. 

 

6.2.4 Herijken licentievoorwaarden  
In de afgelopen periode zijn verschillende bijeenkomsten geweest om de huidige set aan 

licentievoorwaarden te bespreken. Over het algemeen is men niet ontevreden over de eisen, 

maar zoekt men naar een aanscherping en vereenvoudiging daarvan. Voor deelname aan de 

Eredivisie 2021+ wordt deze slag gemaakt. Deze voorwaarden hebben betrekking op:  

• Kwaliteit en omvang sporttechnisch programma en kader 

• Accommodatie en zaaleisen 

• Eisen aan organisatie en financiën van teams 

In de bijlage 1 zijn deze voorwaarden verder uitgewerkt. Organisaties die in aanmerking 

willen komen voor een Eredivisie volleybal licentie, zullen moeten voldoen aan alle gestelde 

eisen. Er is met elkaar een ondergrens gesteld waarbij we met elkaar hebben uitgesproken 

hier niet vanaf te willen wijken. Bij het huidige licentiesysteem was dit ook de bedoeling maar 

zijn we gegroeid naar een ‘pas toe of leg uit’ invulling omdat nagenoeg iedereen wel ergens 

niet voldeed. Met de aanscherping en vereenvoudiging is gekeken welke licentie eisen echt 

voorwaardelijk zijn zodat deze ook daadwerkelijk gehandhaafd kunnen worden.  

De geformuleerde ondergrens is ook echt als ondergrens bedoeld. Organisaties zullen vanuit 

een ambitie een groei moeten laten zien; zowel in de planvorming als in de realisatie. 

De nieuwe licentievoorwaarden gaan in vanaf seizoen 2022-2023. Bij de licentieverstrekking 

2021-2022 zal de feedback die gegeven wordt al in het licht van de nieuwe voorwaarden 

worden gedaan, organisaties worden nog niet vanuit de nieuwe licentievoorwaarden 

beoordeeld. 

 

6.2.5 Toegang tot de Eredivisie 
Om een duurzame en sterke Eredivisie te realiseren is het van belang dat teams de tijd 

krijgen om te ontwikkelen, zonder het risico te lopen na een jaar weer uit de Eredivisie te 

verdwijnen. Dit wordt geborgd door de Eredivisie los te koppelen van de competitie piramide 

en daarmee degradatie uit de Eredivisie af te schaffen. Er is enkel nog sprake van uitstroom 

als men niet voldoet aan de licentievoorwaarden, bij (financieel) wanbeleid en als een 

organisatie niet meer uit wil komen in de Eredivisie. Dit betekent niet dat de competitie 

gesloten blijft of ‘vastzit’ in het aantal teams dat kan deelnemen. Er is een minimum van 8 

teams per lijn, het maximum staat open. Teams die voldoen aan de kritische voorwaarden 

kunnen toegang tot de Eredivisie krijgen. Echter, het kampioenschap van de Topdivisie geeft 

geen garantie, noch is het zijn van een vereniging daarvoor een noodzaak. Het Leaguebureau 
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speelt een belangrijke rol in het bewaken van de uitgangspunten en toekenning van de 

licentie.   

Door de Eredivisie los te koppelen van de competitie piramide krijg je een 

landskampioenschap van de profs (in de Eredivisie) en een landskampioenschap van de 

amateurs (in de Topdivisie). Na een lange historie waarin je obv sportieve resultaten de 

Eredivisie bereikte zal dit wennen zijn en voelt dit misschien alsof je zonder bewijsvoering van 

je sportieve kwaliteit de Eredivisie kunt bereiken. Deze stap is nodig om het 

ondernemerschap en de investeringsbereidheid in de Eredivisie te vergroten. Door de strakke 

ondergrens in de licentievoorwaarden zowel op sportief programma als op accommodatie en 

organisatie te zetten en te toetsen op een duurzaam groeimodel, wordt de bewijsvoering 

afgedekt.  

Samen met de werkgroep Flexibilisering competitie is het voorstel uitgewerkt om op diverse 

niveaus in de competitiepiramide horizontale instroom mogelijk te maken. Voor de regionale 

competitie is hier al invulling aan gegeven. Voor de Eredivisie is dit een automatisme 

voortvloeiend uit diverse aspecten van dit plan. Hiervoor is het niet noodzakelijk de 

reglementen aan te passen.  Aangezien het maximumaantal teams open staat is de 

opvulregeling in feite niet meer van toepassing. Bovendien is door het loskoppelen van de 

Eredivisie van de rest van de competitiepiramide de opvulregeling sowieso niet meer van 

toepassing. Hierdoor geldt in feite dat alle genoemde organisaties in de huidige opvulregeling 

de mogelijkheid geboden wordt in te stromen in de Eredivisie. Ook teams los van enig recht 

krijgen de mogelijkheid zich aan te melden om uit te komen in de Eredivisie. Hiermee willen 

we initiatief en ambitie in Nederland stimuleren. In al deze gevallen vanzelfsprekend onder 

de voorwaarde dat men kan voldoen aan de set van licentievoorwaarden.  

 

6.2.6 Competitieformat 
Uitgangspunt is en blijft dat het competitieformat vooral logisch en duurzaam moet zijn, 

zodat Nederland snapt hoe de zaalvolleybal competitie in elkaar zit. Daarbij wordt in principe 

geen onderscheid gemaakt in de dames- en herenlijn tenzij dit op basis van een verschil in 

aantal teams noodzakelijk is. Daarnaast is het in het licht van zowel de sportieve kwaliteit als 

commerciële waarde wenselijk om het aantal zogenaamde “dubbele weken” zoveel mogelijk 

te beperken. Dat betekent dat wedstrijden in principe plaatsvinden op zaterdag of zondag en 

er zo min mogelijk wedstrijden door de weeks worden ingepland. En tot slot is het van belang 

vooraf een aantal hoogtepunten door het seizoen te benoemen zodat het Leaguebureau 

mediapartners kan contracteren en uitzendingen gegarandeerd zijn.    
 

Uit alle discussies en de eerdere modellen die geprobeerd zijn, is duidelijk geworden dat als 

sprake is van 8 of 10 teams, het huidige model als meest ideeal wordt gezien. Dit houdt in dat 

na een reguliere competitie (14 of 18 rondes), er een herindeling plaatsvindt in een 

kampioens- en degradatiepoule. Omdat er over het algemeen duidelijk sprake is van een top 
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3/ 4 wordt ervoor gekozen om de beste 4 teams in de kampioenspoule in te delen. De 

overige teams spelen om de bepaling van de eindstand. Het Talent Team wordt in deze fase 

niet meegenomen.   

De op de plaatsen 1 en 2 van de kampioenspoule geëindigde teams spelen de finale play-off.   

Daarnaast wordt voor eventuele extra Europacuptickets gespeeld tussen de nummer 3 en/of 

4 van de kampioenspoule en de nummers 1 en 2 uit de poule die speelt om 

eindstandbepaling. 

 

Op het moment dat er sprake is van 12 teams is er onvoldoende ruimte voor het spelen van 

een kampioenspoule. In dat geval zal de play-off bestaan uit ¼ finale (best of 3), ½ finale (best 

of 3) en finalewedstrijden (best of 5). De nummers 9 t/m 11 uit de reguliere competitie (niet 

zijnde het TalentTeam) spelen in om de bepaling van de eindstand.  
 

Indien er niet gekozen wordt voor een systeem losgekoppeld van de rest van de piramide, is 

er uiteraard niet alleen sprake van eindstandbepaling maar is er sprake van degradatie en 

daarmee de degradatiepoule.  
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7 Versterken verenigingen 
7.1 Waar willen we naar toe en wat levert dit op? 
Om duurzaam (top)sport te kunnen bedrijven dient sport niet alleen als doel op zich, maar 

ook als (maatschappelijk) instrument te worden ingezet. Enerzijds zal daarmee het draagvlak 

voor het bedrijven van topsport toenemen, anderzijds kunnen organisaties hierdoor nieuwe 

financieringsbronnen aanboren. Dat helpt om de organisatiekracht verder te versterken en 

op langere termijn duurzaam topvolleybal te kunnen blijven faciliteren. Voor Eredivisie 

organisaties is het dan ook van groot belang hun maatschappelijke waarde te definiëren en 

deze in concrete activiteiten om te zetten. Als daarmee wordt aangesloten bij 

maatschappelijke thema’s die bij lokale overheden op de agenda zijn, dan creëer je vanuit 

samenwerking impact. Dit gaat om thema’s die zowel voor publieke als private partijen in die 

regio relevant zijn, zoals bijvoorbeeld ‘leefbaarheid’ in de Achterhoek, ‘voeding & 

gezondheid’ in de Gelderse Vallei en ‘topsport & educatie’ in het Noorden. Van daaruit kan 

de verbinding worden gemaakt naar ambities van de club en het team en de positie die 

ze daarin kunnen nemen.   

Willen we aansluiten bij de landelijke en regionale ontwikkelingen en meerdere plekken in 

het land creëren waar talenten een kwalitatief goed programma kunnen volgen, dan moeten 

we ervoor zorgen dat de Eredivisie een landelijke dekking heeft. Daarvoor 

willen we tenminste aansluiten bij de 8 regio’s waar historisch gezien volleybal sterk is (zie 

onderstaand plaatje), zonder dat dat een voorwaarde is om uit te kunnen komen in de 

Eredivisie.   
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7.2 Welke impuls geven we om dit te bereiken? 
7.2.1 Masterplannen Volleybal 
Om dit voor elkaar te krijgen zetten we in deze 8 regio’s in op de ontwikkeling van onze sport 

via een Masterplan Volleybal. Voor het opstellen van regionale Masterplannen Volleybal is 

het noodzakelijk aan te sluiten bij regionale en lokale ambities. Van daaruit kan de verbinding 

worden gemaakt naar de regionale en nationale volleybal doelstellingen en de positie die we 

met volleybal aanbieders of als bond in kunnen nemen, bijvoorbeeld wat betreft:  

1) Lokale, regionale en nationale topsport  

2) Regionale en nationale talentontwikkeling  

3) Lokale en regionale breedtesport  

4) Sportstimulering  

5) Evenementen (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) 

Op lokaal en regionaal niveau levert dat onderstaande piramide op. Daarbij zijn de vijf hier 

boven genoemde punten allemaal belangrijk en is het vooral van belang dat zij elkaar 

versterken.   

 

Bij de invulling van zowel de lokale maatschappelijke, commerciële en volleybal ambities 

spelen verenigingen en de Nevobo een rol. Om daar op lokaal niveau invulling aan te kunnen 

geven is het noodzakelijk de organisatiekracht en de kwaliteit van het volleybalaanbod op 

lokaal niveau te versterken. Door in deze Masterplannen ook rekening te houden met de 

financiering van de professionalisering van de volleybal verenigingen zoals we doen in het 

project ‘Superclubs’, kan daar een versnelling aan gegeven worden.   
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Dit betekent concreet, dat naast de huidige verenigingen in de Eredivisie gekeken wordt 

welke andere verenigingen op termijn de stap naar de Eredivisie zou kunnen maken. Om die 

periode overbrugbaar te houden, is het van belang dat teams ook in de Eredivisie horizontaal 

kunnen instromen. Voor de Eredivisie ligt er een voorstel in de Bondsraad van december 

2020 om dit mogelijk te maken (zie 5.2.5). 

  

7.2.2 Regionale Talentontwikkeling 
Binnen de Eredivisie is voor Eredivisie organisaties een nadrukkelijke rol weggelegd op het 

gebied van talentontwikkeling. Iedere Eredivisie organisatie wordt aanbevolen om 

talenttrainingen met een open selectie en in goede verhoudingen met de omringende clubs 

te verzorgen in haar verzorgingsgebied. Het is van belang dat de Eredivisie organisaties een 

balans vinden tussen het bieden van de mogelijkheid voor echte talenten om op Eredivisie 

niveau uit te komen, versus het versterken van de omringende organisaties ten behoeve van 

een goede en leuke jeugdcompetitie in de regio. 

Met het groeien van de activiteiten op het gebied van talentontwikkeling van de Eredivisie 

coaches zal de Nevobo haar RTC-trainingen op termijn kunnen gaan afbouwen. Daarbij zal 

gezocht blijven worden naar een goede balans tussen niet en wel bondsgestuurde 

talentontwikkeling en dient het aanbod complementair aan elkaar te functioneren.  

 

7.2.3 Regionale functie  
Naast het bieden van talenttrainingen hebben Eredivisie organisaties nadrukkelijk een breder 

regionaal platform om sport, overheid en bedrijfsleven bij elkaar te brengen. Dit enerzijds om 

het volleybal in hun verzorgingsgebied te versterken en te financieren, anderzijds om het 

draagvlak en de impact van haar activiteiten te vergroten. Samen met Eredivisie verenigingen 

zal worden gekeken welke steun zij nodig hebben om hier invulling aan te geven. Ook hier 

kan via het project ‘Superclubs’ een versnelling aan gegeven worden. 
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8 Financieel 
 

In de hierboven geschetste aanpak zijn verschillende interventies beschreven, die er in onze 

overtuiging voor moeten zorgen dat we in de aankomende jaren samen met de Eredivisie 

een sprong voorwaarts maken. Dat kost geld. Als Nevobo gaan we hier tenminste jaarlijkse de 

volgende investeringen in doen: 

- 2021: € 470.000  

- 2022: € 405.000 (zonder startinvesteringen livestreaming die enkel in 2021 nodig zijn) 

- 2023: € 255.000 (investeringen Project ’22 vallen weg omdat 2022 projecteinde is) 

- 2024: € 255.000 

Dit wordt gefinancierd vanuit verschillende bronnen zoals een ombuiging van de RTC 

middelen, subsidie VWS, subsidie NOC*NSF en bijdrage vanuit Nevobo vanuit algemene 

middelen.  

De ambitie is dat er tussentijds nieuwe financieringsbronnen bij komen waar vanuit 

aanvullende investeringen gedaan kunnen worden. Zowel het Leaguebureau gaat hiermee 

aan de slag vanuit een commerciele marketingstrategie als de Nevobo in samenhang met de 

andere proposities richting commerciele partijen en overheden. Hierbij is het streven dat de 

Eredivisie zoveel mogelijk zelfstandig gaat opereren en er geen investeringen vanuit Nevobo 

meer nodig zijn, anders dan eventuele externe bronnen die door Nevobo aangeboord 

worden. 

Naast deze investeringen in het collectief investeert ook iedere Eredivisie organisatie in het 

eigen team. De teams die uitkomen in de Eredivisie hebben de ambitie om de begroting te 

laten groeien. Om hierin te helpen faciliteert Nevobo kennisuitwisseling en ondersteuning 

waar gewenst. 
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9 Implementatiestrategie 
Op een aantal onderdelen zijn we al aan de slag gegaan met de realisatie. Wanneer de 

Bondsraad dit plan heeft goedgekeurd gaan we in volle vaart verder. Hieronder staat 

schematisch weergegeven wat wanneer loopt. 

 

Versterken sportief programma 

Wat Gereed    

In samenhang met Masterplannen Volleybal uitwerking herontwerp van de 
ombuiging van de RTC-structuur en bijbehorende middelen 

Q4 ‘20 
 

Afstemming programma talenten ‘Project ‘22’ met individuele clubs en 
spelers 

Q4 ‘20 
 

Uitwerking plan pijler 6 ‘Topsport die inspireert’ ism KNKV en bespreken met 
andere bonden/ stakeholders 

Q1 ‘21 
 

Faciliteren kennisontwikkeling staf Eredivisie en nationale teams en vorm 
vinden waarin dit optimaal werkt 

Continue 
 

Gesprekken overheid en NOC*NSF over pijler 6 ‘Topsport die inspireert’ Continue 
 

Gesprekken commerciële partners en overheden 
 

Continue 
 

 
Versterken Positie van het collectief Eredivisie 

Wat Gereed    

In ‘Opvulregeling’ (onderdeel van PD-regeling) explicieter maken dat de 
mogelijkheid van zijinstroom Eredivisie per 21-22 als is ingeregeld en PD-
regeling voorleggen aan de Bondsraad 

Q4 ‘20 

Communicatie optie zijinstroom per 21-22 en voor partijen die 
geinteresseerd zijn dat de licentie aanvraag 1 febr. 2021 binnen dient te zijn 

Q4 ‘20 

Communicatie herijkte licentievoorwaarden die ingaan per 22-23 + 
loskoppeling speelrecht Eredivisie van de piramide 

Q4 ‘20 

Realisatie livestream model ism externe partijen Q4 ‘20 

Afstemming EPEL tav beoordelingslijn licentieaanvragen 21-22 in het licht 
van de herijkte licentievoorwaarden die ingaan per 22-23 

Q1 ‘21 
 

Evaluatie EPEL wat de herijkte licentievoorwaarden die ingaan per 22-23 
betekenen voor de samenstelling en werkwijze van het EPEL per 22-23 

Q1 ‘21 
 

Inrichting Leaguebureau incl. financieel en juridisch model  Q1 ‘21 
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In kaart brengen welke organisaties de ambitie en mogelijkheden hebben 
om uit te komen in de Eredivisie vanaf seizoen 2022-2023 (met de nieuwe 
licentie eisen)  

Q1 ‘21 
 

Uitwerking instroommogelijkheden huidige Eredivisieclubs die per 22-23 niet 
de ambitie hebben/ niet aan de eisen voldoen 

Q3 ‘21 

Start Leaguebureau Q3 ‘21 

Gesprekken commerciele partners en overheden Continue 

 

Versterken Verenigingen 

Wat Gereed    

Uitwerking Masterplannen Volleybal ism stakeholders Continue 
 

Eredivisie ambities bespreekbaar maken op plekken waar interesse is voor 
het project ‘Superclubs’ en proactief clubs benaderen of er ambitie is adhv 
regionale spreiding  

Continue 
 

Regionale bijeenkomsten voor clubs en evt. stakeholders Continue 

Waar relevant project ‘Superclubs’ benutten als cofinanciering voor 
realisatie maatschappelijke doelen 

Continue 

Gesprekken commerciele partners en overheden Continue 

 

Bovenstaande acties lopen door tot eind 2021. Dit betekent dat vanaf 1 februari 2022 de 

licentieaanvragen voor seizoen 2022-2023 daadwerkelijk gedaan kunnen worden vanuit de 

Eredivisie nieuwe stijl. Dit betekent ook dat de huidige Eredivisie organisaties, maar 

eventueel ook andere gegadigden ruim een jaar de tijd hebben om zich voor te bereiden op 

de nieuwe werkelijkheid. Naast het feit dat we al enige tijd met elkaar in gesprek zijn over 

deze nieuwe werkelijkheid. De werkorganisatie van de Nevobo zal in deze voorbereidingsfase 

nadrukkelijk de regie op zich nemen om (potentiële) Eredivisie organisatie te begeleiden 

waar gewenst en de voortgang te bewaken. Zij zal de overlegvergadering benutten om over 

deze voortgang te rapporteren, de Eredivisie organisatie consulteren over de lopende acties 

en hen bij staan in hun ontwikkelproces.  
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Bijlage 1: Licentievoorwaarden Eredivisie 2021+ 
In de afgelopen periode zijn verschillende bijeenkomsten geweest om de huidige set aan 

licentievoorwaarden te bespreken. Over het algemeen is men niet ontevreden over de eisen, 

maar zoekt men naar een aanscherping en vereenvoudiging daarvan. Voor deelname aan de 

Eredivisie nieuwe stijl wordt deze aanscherping gemaakt. Deze voorwaarden zien er op 

hoofdlijn als volgt uit:  

1) Kwaliteit en omvang sporttechnisch programma en kader 

2) Accommodatie en zaaleisen 

3) Eisen aan organisatie en financien van teams 

Organisaties die in aanmerking willen komen voor een Eredivisie volleybal licentie, zullen 

moeten voldoen aan alle gestelde eisen. Er is met elkaar een ondergrens gesteld waarbij we 

met elkaar hebben uitgesproken hier niet vanaf te willen wijken. Bij het huidige 

licentiesysteem was dit ook de bedoeling maar zijn we gegroeid naar een ‘pas toe of leg uit’ 

invulling omdat nagenoeg iedereen wel ergens niet voldeed. Met de aanscherping en 

vereenvoudiging is gekeken welke licentie eisen echt voorwaardelijk zijn zodat deze ook 

daadwerkelijk gehandhaafd kunnen worden.  

De geformuleerde ondergrens is ook echt als ondergrens bedoeld. Organisaties zullen vanuit 

een ambitie een groei moeten laten zien; zowel in de planvorming als in de realisatie.  

Het Leaguebureau speelt een belangrijke rol in het bewaken van de kritische voorwaarden en 

toekennen van de licenties en ondersteuning van verenigingen (zie 5.2.1). Hierbij zal een 

transitie plaats vinden van de regel gedreven organisatie waar we nu met elkaar in zitten naar 

een resultaat gedreven organisatie. Dit betekent dat niet de regels maar de resultaten 

centraal staan. Bij de toepassing van de licentievoorwaarden betekent dit dat hier ook een 

hardheidsclausule ingebracht wordt die ruimte geeft om af te wijken als de weg naar de 

beoogde resultaten die we met de Eredivisie als collectief voor ogen hebben dit vraagt. 

Onderstaande eisen zijn de vertrekeisen. De licentie eisen kunnen van jaar tot jaar bijgesteld 

worden door het Leaguebureau. 

De nieuwe licentievoorwaarden gaan in vanaf seizoen 2022-2023. Bij de licentieverstrekking 

2021-2022 zal de feedback die gegeven wordt al in het licht van de nieuwe voorwaarden 

worden gedaan, organisaties worden nog niet vanuit de nieuwe licentievoorwaarden 

beoordeeld. 
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1. Kwaliteit en omvang sporttechnisch programma en kader 

1.1 Sporttechnisch programma 

De minimumeis voor deelname aan de Eredivisie is een trainingsprogramma van 15 uur per 

week, bestaande uit bal- en krachttraining. Met elkaar streven we dat iedere Eredivisie 

organisatie over 4 jaar een trainingsprogramma van 20 uur in de week kan bieden.  

 

1.2 Continu proces van kennisontwikkeling van de trainer/coach 

Iedere trainer/coach in de Eredivisie zaalvolleybal wordt geadviseerd minimaal te beschikken 

over een VT4 licentie, dan wel in opleiding te zijn om deze licentie te behalen. Voor de 

assistent wordt bovendien een VT3 licentie geadviseerd (dan wel in opleiding daarvoor). 

Omdat de licentiesystematiek van de Volleybal Academie gekoppeld is aan de buitenlandse 

systematiek kan bij eventuele zij instromers of buitenlandse coaches snel beoordeeld worden 

of zij over de juiste kwalificaties beschikken om een licentie te kunnen krijgen. Wanneer de 

hoofd trainer/ coach niet beschikt over een VT 4 licentie, dan wel in opleiding is, dan dient op 

andere wijze aangetoond te worden dat de trainer/ coach over de kwaliteiten beschikt om 

zijn/ haar rol als trainer/ coach op professionele wijze te vervullen. Hetzelfde geldt voor de 

geadviseerde VT 3 licentie (dan wel in opleiding) voor de assistent. 

Om met elkaar te profiteren van de kennisontwikkeling binnen het topvolleybal is er overleg 

tussen de Eredivisie stafleden en de stafleden van de nationale teams. Relaties en het 

uitwisselen van kennis zijn de bron voor een vruchtbare toekomst. Trainer/coaches van 

Eredivisie teams worden jaarlijkse van harte uitgenodigd minimaal één keer per jaar een 

Masterclass (NVVO, NL coach of sessie met bondscoach, respectievelijk de Eredivisie officials) 

te volgen. Daarnaast zijn trainer/coaches (na overleg met de bondscoach of talentcoach) 

altijd welkom op Papendal, om een training te komen kijken of te helpen dan wel in gesprek 

met het bondskader te treden. Tevens wordt er gezocht hoe via videocalls en anderszins 

zoveel mogelijk met elkaar opgetrokken kan worden in de kennisontwikkeling.  

In de zomer van 2020 is gestart met Coachkaarten en Summer Course. De ervaringen worden 

opgehaald zodat gekeken kan worden of deze vorm werkt en goed zou zijn om een vervolg te 

geven. 

Het aanbod voor het bezoeken van Papendal en het volgen van een Masterclass geldt 

eveneens voor de assistent-trainer/coach van alle Eredivisie teams.  
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1.3 Andere stafleden 

Ieder Eredivisie team heeft bovendien een gekwalificeerde scout (data analist). Deze scout is 

verantwoordelijk om iedere wedstrijd met DataVolley (of een vergelijkbaar systeem indien 

daarnaar wordt overgestapt in de toekomst) de data van de wedstrijd te registreren en de 

gegevens te uploaden. Gedurende het jaar wordt de kwaliteit van de data bewaakt. Aan de 

start van ieder seizoen wordt voor alle scouts een verplichte bijeenkomst gepland om met 

het systeem en met elkaar kennis te maken en eventuele wijzigingen in het systeem door te 

spreken. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een examen hetgeen de scout met goed 

gevolg dient af te leggen om over de juiste kwalificatie te beschikken. 

Naast de scout is ook contactpersoon live streaming vereist. Deze contactpersoon live 

streaming is vanuit de club het aanspreekpunt voor alles wat over de live streaming gaat en is 

verantwoordelijk om de zaken die afgesproken zijn met de club in de overeenkomst te 

regelen. Denk hierbij aan het commentaar bij thuiswedstrijden en de registratie tbv 

samenvattingen. 

Tevens wordt verwacht dat ieder Eredivisie team beschikt over een fysiotherapeut die vast 

aan het team gekoppeld is en die bekend gemaakt is bij de Nevobo. Deze fysiotherapeut is 

indien nodig aanwezig bij baltrainingen en wedstrijden. Spelers kunnen ook overdag naar de 

praktijk voor behandeling of taping. Om zoveel mogelijk behandelingen bij de 

zorgverzekeraar te kunnen declareren, is het verder aan te bevelen dat iedere speler in de 

Eredivisie zaalvolleybal een zorgverzekering heeft met maximale fysiotherapie. De gehele 

medische staf conformeert zich daarbij aan de anti-doping regels van de FIVB en staat 

ingeschreven in het voor hem betreffende medische erkende register.  

De Eredivisie organisaties zorgen verder dat de spelers en de complete staf de online 

bronzen dopingvoorlichting volgen. Deze voorlichting is een introductie van het onderwerp 

doping over de dopingregels, dopingcontroles en de risico’s voor onbewust dopinggebruik. 

Hetzelfde geldt voor de online voorlichting over gokken en matchfixing.  

Ieder team heeft ook een teammanager die de verantwoordelijkheid heeft om alles te 

regelen en te organiseren rondom de trainingen en wedstrijden. Voor de Nevobo is de 

teammanager het eerste aanspreekpunt daar waar het gaat om de competitie. Het is de 

verantwoordelijkheid van de teammanager om relevante informatie binnen zijn organisatie 

door te zetten.  

Daarnaast heeft elke Eredivisie organisatie een mediavoorlichter. Deze persoon is 

verantwoordelijk om alle informatie die rond het team speelt en die relevant is voor de 

Nevobo aan de bond te verstrekken. Tevens is de mediavoorlichter verantwoordelijk om 

binnen 12 uur na de wedstrijd een wedstrijdverslag in de basisopmaak aan de 

lokale/regionale media, evenals aan de Nevobo (via persvoorlichting) aan te leveren, dat 

gebruikt kan worden op diverse platforms.  
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Naast bovenstaande stafleden kunnen Eredivisie organisaties de hulp inroepen van externe 

experts op het gebied van voeding, lifestyle of mentale begeleiding. Een Eredivisie organisatie 

kan op deze vlakken zelfstandig iemand inhuren, maar kan ook aan de Nevobo aangeven op 

een specifiek vlak een ondersteuningsbehoefte te hebben. Indien deze behoefte breder leeft 

wordt rondom een thema een sessie georganiseerd. Indien het om een individueel vraagstuk 

gaat, kunnen de experts rondom de nationale teams geraadpleegd worden. 

 

2. Accommodatie en zaaleisen 

In de Eredivisie zijn er zaaleisen opgesteld waar iedere Eredivisie organisatie aan moet 

voldoen om uit te kunnen komen in de Eredivisie. De eisen die we in de Nederlandse 

Eredivisie hanteren sluiten direct aan bij de eisen die aan het naast hogere niveau gesteld 

worden. In dit geval zijn dat de eisen die de CEV stelt aan de accommodaties voor 

wedstrijden in de Challenge Cup. De belangrijkste eisen1 daarin zijn:  

Vrije, obstakelvrije hoogte 7 meter 

Vrije ruimte achterlijn (obstakelvrij) 6,5 meters 

Vrije ruimte zijlijn (obstakelvrij) 5 meter 

Lichtsterkte 800 lux 

Belijning Alleen volleybal belijning2 

Toeschouwerscapaciteit  > 400 personen (voor CEV eisen geldt > 700 personen) 

VIP-ruimte capaciteit > 50 personen 

Cameraplatform Bij TV-registratie, niet van toepassing voor livestreaming 

Internetverbinding tbv livestreaming 10Mb/sec 

 

Indien de thuishal van een Eredivisie organisatie niet aan bovenstaande eisen voldoet, zal 

voor de thuiswedstrijden van het eerste team uitgeweken dienen te worden naar een andere 

hal. De thuisspelende organisatie is hiervoor zelf verantwoordelijk en dient voor aanvang van 

het seizoen aan de Nevobo aan te geven in welke goedgekeurde accommodatie de 

thuiswedstrijden gespeeld zullen worden. Tevens dient de organisatie er in overleg met 

Nevobo zorg voor te dragen dat de live streaming in deze hal gerealiseerd wordt. 

 

 
1 Voor de volledige lijst met zaaleisen zie bijlage 2 

2 Indien sprake is van tv-registratie 
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3. Organisatie en financien  

3.1 Organisatiestructuur 

In de Eredivisie kunnen verschillende juridische entiteiten (verenigingen, stichtingen, BV’s, 

etc.) toetreden zolang zij maar voldoen aan de kritische voorwaarden waarbij iedere 

organisatie moet zorgen dat de risico’s voldoende afgedekt worden en er zakelijk gehandeld 

kan worden.  

De entiteit die de licentie-aanvraag doet, wordt bij toekenning door de Nevobo gezien als de 

licentiehouder en dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Alle rechten en 

plichten die uit de licentie voortvloeien worden met deze entiteit en de bij de KvK 

geregistreerde bestuurders afgewikkeld. De licentie wordt altijd voor één seizoen toegekend 

en is niet overdraagbaar tussen juridische entiteiten3. Tevens geldt wanneer een organisatie 

die over een licentie beschikt, gedurende het seizoen failliet gaat danwel haar activiteiten 

beëindigt, dat de licentie terugvalt aan de Nevobo. Het is voor toetreders daarom belangrijk 

om goed na te denken vanuit welke entiteit de licentie-aanvraag gedaan wordt met het oog 

op de rechten (o.a. speelrecht Eredivisie) en plichten (o.a. financieel risico). Voor de Nevobo 

maakt het niet uit wie of wat de licentie aanvraagt, zolang maar wordt voldaan aan de 

kritische voorwaarden. 

 

3.2 Bestuurssamenstelling en aansprakelijkheid 

Nu de maatschappelijke eisen aan een sportvereniging sterk toenemen, gaan steeds meer 

mensen zich realiseren dat het besturen van een sportorganisatie een (vrijwillige) professie is 

waar niet te lichtzinnig over gedacht kan worden. Al helemaal niet wanneer er binnen die 

organisatie ook topsport bedreven wordt. In de sport, zo ook in het volleybal, dringt steeds 

meer door dat niet iedereen geschikt is om te besturen en ook dat scholing voor deze functie 

zeer wenselijk is. 

Iedere entiteit die over een Eredivisie zaalvolleybal licentie wil beschikken, dient een bestuur 

te hebben bestaande uit minimaal 3 leden of een ander oneven aantal. Het bestuur werkt 

met een rooster van aftreden waarbij een bestuurder maximaal drie termijnen van drie jaar 

zitting kan hebben in het bestuur van een Eredivisie organisatie die uitkomt in de nieuwe 

opzet. Op de website van de Eredivisie organisatie dienen de zittende bestuurders en de 

eventuele portefeuilleverdeling gepubliceerd te zijn. Alle Eredivisie organisaties committeren 

zich aan de code Goed Sportbestuur; dat wil zeggen dat zij deze toepassen dan wel pro-actief 

uitleg geven wanneer van deze code (tijdelijk) afgeweken wordt. De code Goed Sportbestuur 

is zowel voor een vereniging als een stichting toepasbaar.  

 
3 Dus ook niet tussen stichting en vereniging 
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In aanvulling op deze code verplicht de Nevobo het bestuur van iedere Eredivisie organisatie 

minimaal twee keer per jaar een vergadering uit te schrijven; de ene om de jaarplannen en 

het budget vast te stellen (voorjaar), de andere om het gevoerde beleid en de realisatie over 

het voorgaande seizoen te bespreken (najaar). Dit is van toepassing op iedere entiteit die 

uitkomt in de Eredivisie. Het is aan de Eredivisie organisatie zelf wie de genodigden zijn voor 

de vergaderingen. De stukken behorend bij deze vergaderingen worden aan de Nevobo 

verstrekt.   

Nevobo organiseert tweemaal per jaar een Eredivisie overleg dat afhankelijk van de fase 

waarin het Leaguebureau zich bevindt wordt voorgezeten wordt door de directeur in het 

bijzijn van een bondsbestuurder, dan wel door het Leaguebureau. Eredivisie organisaties zijn 

verplicht minimaal 1 bestuurder die ingeschreven staat bij de KvK af te vaardigen. Deze 

persoon is tevens verantwoordelijk voor de terugkoppeling binnen de organisatie voor 

hetgeen besproken is. Operationele afstemming zal via de teammanager verlopen. 

 

3.3 Strategische planvorming, marketingstrategie en jaarplannen 

Naast dat er in de Eredivisie nieuwe stijl eisen aan de bestuurders worden gesteld, wordt dat 

ook gedaan aan de aanwezigheid en kwaliteit van het beleid. Iedere Eredivisie organisatie 

dient bij toetreding een strategisch plan incl. marketingstrategie aan de Nevobo te 

overleggen. In dit strategisch plan wordt beschreven welke lange termijn doelen de 

organisatie heeft en langs welke weg zij die denkt te kunnen realiseren. Het strategisch plan 

heeft een tijdshorizon van minimaal 4 jaar en vindt zijn uitwerking in jaarplannen en 

jaarbudgetten. Het strategisch plan is gekoppeld aan een marketingstrategie waarin 

beschreven wordt op welke wijze het team gepromoot gaat worden en hoe dit gekoppeld 

wordt aan het businessmodel van je organisatie. 

Het Eredivisie expertpanel en op termijn het Leaguebureau geeft iedere Eredivisie organisatie 

feedback op het strategisch plan en gebruikt dit plan om de consistentie en de realiteitszin 

van het jaarlijks in te dienen jaarplan en begroting te kunnen toetsen. Het belangrijkste is dat 

clubs ambities formuleren en die vertalen naar de praktijk van alledag. Hoe zorg je dat je 

zowel de dagelijkse zaken goed regelt, als steeds een stapje voorwaarts zet en voortuitgang 

boekt?  

Aan de inhoud van het strategisch plan wordt tevens een aantal inhoudelijke eisen gesteld. 

Zo wordt iedere Eredivisie organisatie verplicht om in haar strategisch plan een hoofdstuk op 

te nemen over haar maatschappelijke impact conform de MVO paragraaf in de plannen van 

bedrijven. De organisatie maakt in dit hoofdstuk duidelijk hoe zij haar maatschappelijke 

waarde ziet en hoe zij deze denkt te kunnen vergroten. Ook dient in het strategisch plan 

aandacht besteed te worden aan regionale verankering en talentontwikkeling. Hoe zorgt de 

organisatie ervoor dat zij niet alleen komend seizoen sportief presteert maar dit duurzaam 

over de jaren heen waarborgt?  
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Vanuit het strategisch plan wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt. In het jaarplan maakt de 

organisatie duidelijk welke activiteiten zij komend jaar gaat ondernemen om haar 

doelstellingen uit het strategisch plan te realiseren, waarbij de koppeling met financiën wordt 

gemaakt zodat beleid en financiën hand in hand gaan. 

 

3.4 Financieel beleid en minimale begroting van 75K 

Uiterlijk 1 februari4 van ieder jaar dient iedere Eredivisie organisatie een jaarbudget aan de 

Nevobo te verstrekken voor het aankomende seizoen. In de toelichting hierbij wordt door de 

aanvrager nadrukkelijk aangegeven welke deel van de baten zeker zijn en welke baten nog 

gerealiseerd moeten worden. Tevens dient in de toelichting uiteengezet te worden hoe men 

denkt dekking te vinden voor de nog niet gedekte baten, respectievelijk welke kosten 

bijgesteld worden indien de begrote baten niet gerealiseerd worden. 

De begroting voor deelname aan de Eredivisie dient een minimale hoogte te hebben van EUR 

75.000. Hierbij dienen clubs de ambitie te laten zien om hier verder in te groeien. Wil je 

invulling geven aan de ambities die we met elkaar hebben verwoord in dit Eredivisieplan dan 

is verdere groei noodzakelijk, zie de voorbeeldbegroting in bijlage 3. 

Het expertpanel toetst het jaarplan en de begroting op: 

• Consistentie  

• Concreetheid 

• Haalbaarheid 

• Hoogte risico & dekking 

• Volledigheid kosten 

 

Inhoudelijk wordt daarbij gekeken naar: 

• Koppeling top- en breedtesport 

• Duurzame opbouw topsport kolom 

• Regionale positionering 

• Maatschappelijk impact 

 

Naast het jaarplan en budget, zal elke Eredivisie organisatie tevens haar jaarverslag en 

jaarrekening aan het expertpanel verstrekken. Daarbij bestaat de jaarrekening uit zowel de 

winst- en verliesrekening als de balans en een fiscale verklaring. Deze stukken dienen jaarlijks 

uiterlijk 1 december aangeleverd te worden.  

 
4 1 februari als deadline in verband met contracten staf en spelers 
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Naast de toetsing van de begroting en de fiscale verklaring, wordt de eis gesteld dat iedere 

Eredivisie organisatie een risicoparagraaf aan de begroting toevoegt waarin wordt 

aangegeven op welke wijze risico’s worden gemanaged zodat onverwachte tegenvallers 

kunnen worden opgevangen. Deze paragraaf biedt inzicht in de risico’s, beheersmaatregelen 

en continuïteit van het businessmodel. Deze risicoparagraaf wordt bij de begroting 

ingediend. 

 

3.5 Marketing en communicatie van het team 

Eerder staat beschreven dat het strategisch plan ook aan een marketingstrategie gekoppeld 

is. In deze marketingstrategie wordt beschreven op welke wijze het team gepromoot gaat 

worden en hoe dit gekoppeld wordt aan het businessmodel van je organisatie. 

Als onderdeel van deze marketingstrategie maakt iedere organisatie gebruik van het centraal 

ticketsysteem, zowel voor betalende bezoekers als voor niet betalende bezoekers. Voor niet 

betalende bezoekers kan gebruik worden gemaakt van seizoenspassen. Dit levert veel 

waardevolle data op die vervolgens door de club ingezet wordt voor online marketing. Hierbij 

faciliteert Nevobo de uitwisseling van learnings tussen clubs zodat de waarde hiervan ook 

daadwerkelijk benut gaat worden. 

Tevens neemt iedere organisatie deel aan de livestreaming die via het collectief wordt 

gefaciliteerd. Door het tekenen van de mantelovereenkomst worden de afspraken die 

hiervoor gelden met elkaar gemaakt. 
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Bijlage 2: Sport- en wedstrijd technische zaaleisen 

Eredivisie 
 

1. INRICHTING SPEELZAAL EN SPEELVELD  Eis  

1.1  Vrije, obstakelvrije hoogte  7 mtr  

1.2  Vrije ruimte achterlijn (obstakelvrij)  6,5 mtr  

1.3  Vrije ruimte zijlijn (obstakelvrij)  5 mtr  

1.4  Boarding (ter afscherming vrije ruimte)  Ja  

1.5  Lichtsterkte  800 lux  

1.6  Toeschouwerscapaciteit  > 400  

1.7  Persplaatsen  Ja  

1.8  VIP-ruimte  > 50  

1.9  
Speelvloer – schokabsorberend   

X  
(Voor TV-wedstrijden alleen volleybalbelijning)  

1.10A  Warming-up ruimte (afgebakend; mat of vloertegels toegestaan).   X  

1.10B  Strafruimte (afgebakend; mat of vloertegels toegestaan).  X  

1.11  Kleedruimtes ploegen (2) en officials  X  

1.12  

Dopingcontroleruimte:  

X  

- wachtruimte (stoelen, kledinghaken, non-alcoholische en  

coffeïnevrije dranken, in originele fles en niet geopend, afvalbak)  

- werkruimte (tafel, stoelen, wasbak, zeep, handdoeken)  

- toiletruimte (separaat)  

1.13  EHBO-ruimte  X  

1.14  Kantine  X  

2. MATERIALEN  

2.1  Net, palen, antennes, beschermmateriaal (cf. spelregels) – 2 sets  X  

2.2  
Scheidsrechterstoel (staan + in hoogte verstelbaar, niet vast aan de paal, 
stabiel, veilig voor deelnemers en in hoogte verstelbaar; ooghoogte 
scheidsrechter 50 cm boven het net)  

X  

2.3  Nethoogtemeter (1)  X  

2.4  Teller tafel (1)  X  

2.5  Tafel jurylid (1)  X  

2.6  Extra scherm t.b.v. jurylid (eventueel reservelaptop inzetten)  X  

2.7  Elektronisch scorebord (1) – centrale bediening  X  

2.8  Handscorebord (2) – 1 als elektronisch scorebord aanwezig  X  

2.9  Wedstrijdballen (5) + 2 reserveballen  X  

2.10  Inspeelballen (30) – gelijk aan wedstrijdbal  X  
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2.11  Ballenstandaard (1) – vrij ontwerp  X  

2.12  Zoemer-installatie voor teller en coaches (1) (voldoende qua geluid)  X  

2.13  Wisselbordjes (2) – nummers 1 – minimaal 22    

2.14  Stoelen team officials en wisselspelers (2x13) of banken  X  

2.15  Geluidinstallatie  X  

2.16  

Diverse materialen:  

X  

Opstellingbriefjes, Nationaal wedstrijdformulier, ballenpomp, 
ballenspanningsmeter (digitaal – kg en hectopascal), temperatuur en 
hygrometer  

2 ballenwagens, meetlint 30m, 4 lijnrechtervlaggen, 6 handdoeken/dweilen 
10 zitkrukjes, belijningstape, 2 supermarktwagentjes EHBO-box, ijsblokjes (5 
liter)  

3. ASSISTENTEN BIJ HET SPEELVELD  
(EEN COMBINATIE VAN ONDERSTAANDE FUNCTIES IS NIET TOEGESTAAN)  

3.1  Teller (1) – In Eredivisie E-score (zie 5)  X  

3.2  Scorebordbediendes (2)  X  

3.3  Lijnrechters (2) bij play-off en bekerfinales 4 (aangewezen door Nevobo)  X  

3.4  Ballenkinderen (6)  X  

3.5  Quick-moppers (2 of 4)  X  

3.6  Speaker (1)     

3.7  Court manager (1)     

4. T.B.V. STATISTICI  

4.1  
Laptop en videocamera (harddisk en/of flashgeheugen)  

X  
Camerapositie bij voorkeur recht achter het veld en 2.50 m hoog  

4.2  
Stabiele breedband internetverbinding – draadloos of bekabeld (Vb. ADSL-
lijn, kabelmodem, UMTS-verbinding), ook vrij beschikbaar voor de 
tegenstander, het jurylid en vertegenwoordigers van de media   

X  

5. T.B.V. E-SCORER  

5.1  Laptop of PC met minimaal Windows XP (2) en laatste versie e-Score  X  

5.2  USB-stick  X  

5.3  Printer (A4-formaat)  X  

5.4  Internetverbinding (zie 4.2)  X  

5.5  Nationaal Wedstrijdformulier (reserve)  X  

5.6  Werkende reserve laptop incl. software als genoemd in 5.1  X  

6. T.B.V. LIVESTREAMING  

6.1  
Alle zaken zoals beschreven in de mantelovereenkomst met o.a. 
internetverbinding van minimaal 10Mb/sec 

X  

 


