Voorstel Sportstimuleringsbijdrage 2021
Inleiding
De Sportstimuleringsbijdrage genereert voor het boekjaar 2021 € 257.000 aan baten.
Met de Bondsraad is overeengekomen dat de manier waarop de Nevobo dit budget inzet
jaarlijks wordt voorgelegd, evenals de verantwoording van de daadwerkelijke besteding van
deze gelden. Dit memo voorziet in het voorstel hoe de € 257.000 in te zetten. Daarbij is net als
vorig jaar nadrukkelijk rekening gehouden dat dit zowel interessant is voor grote als voor
kleinere verenigingen en zowel voor verenigingen met jeugd als verenigingen zonder jeugd.
Zoals aangegeven in de inleiding van het Jaarplan 2021 willen we de aankomende jaren verder
investeren in het versterken van onze verenigingen en goed onderbouwde programma’s.
Daarbij sluiten we aan op de professionalisering van verenigingen en ontwikkelingen vanuit
lokale Sportakkoorden en de corona periode, waaruit onder andere kansen voortkomen voor
samenwerking, beachvolleybal en jeugd. De nadruk op het versterken van verenigingen en
kader komt terug in de aandachtsgebieden van de Sportstimuleringsbijdrage. Hiermee zijn we
ervan overtuigd dat we inzetten op die activiteiten die een impuls geven voor de verdere
ontwikkeling van onze verenigingen.
Besteding Sportstimuleringsbudget
Bestuur en directie van de Nevobo stellen voor om het Sportstimuleringsbudget in 2021 als
volgt te besteden:
1. Sportstimulering door verenigingen (o.a. clinics en open schooltoernooien)

€ 60.000

Een belangrijk deel van de Sportstimuleringsbijdrage zal in 2021 ingezet worden voor
stimuleringsactiviteiten bij het onderwijs. Vanaf september 2021 kunnen verenigingen weer
subsidie aanvragen voor het organiseren van clinics zowel tijdens de gymles als aansluitend
aan schooltijd. De ontwikkeling van SchoolVolley+ speelt daarbij een belangrijke rol. Door
een goed programma aan te bieden waarmee verenigingen naar scholen kunnen motiveren
we kinderen om op een speelse wijze kennis te maken met volleybal. Leerkrachten
ontvangen informatie die het eenvoudig maakt om zelfstandig volleybal aan te bieden.
Verenigingen die vanaf de tweede helft van 2021 met SchoolVolley+ aan de slag gaan
ontvangen een handboek en materialenpakket ter ondersteuning.
2. Scholing technisch kader

€ 40.000

Na het succes in voorgaande jaren wil de Nevobo in 2021 wederom inzetten op
beginnerscursussen voor trainers/begeleiders van verschillende doelgroepen. Daarbij wordt
extra aandacht besteed aan opleidingen voor beachvolleybal en andere vormen van
outdoor volleybal, waarmee we inspelen op een groeiende behoefte die extra is
aangewakkerd door de corona periode. Andere cursussen die we stimuleren zijn gericht op
beginnende indoortrainers en technische commissies en jeugdtrainers. Inhoudelijk komt
daarbij een extra focus te liggen op pedagogisch/didactische aspecten van het trainerschap
om jeugd zoveel mogelijk te betrekken en te behouden. Hiermee sluiten we aan op de Visie
op Jeugdvolleybal. De cursussen laat de Nevobo verzorgen door erkende ondernemers.

Gezien de onzekere situatie zullen we voor coaches en trainers kosteloos met regelmaat
interessante webinars organiseren die inspireren, informeren en verdiepen om het
kennisniveau te vergroten.
3. Ontwikkeling doelgroep programma’s

€ 80.000

De afgelopen jaren is gebleken dat er een terugloop is van jongensleden, echter ook bij de
meisjes zien we een afname. De bestaande jeugdprogramma’s in combinatie met een tekort
aan goed opgeleid kader blijken onvoldoende om deze daling om te buigen. Daarom zal
geïnvesteerd worden in programma’s die nog beter aansluiten bij de behoefte van jeugd en
voor verenigingen goed implementeerbaar zijn.
De Volleybalspeeltuin krijgt een impuls door toe te werken naar een kant en klaar
programma, dat breed motorisch onderbouwd is en beschikbaar gesteld wordt aan de
verenigingen. Via workshops scholen we jeugdtrainers hoe ze het programma kunnen
organiseren op een pedagogisch verantwoorde wijze. Clubs kunnen een handboek en
materialenpakket ontvangen indien ze hiermee aan de slag gaan.
Komend jaar zal in samenwerking met initiatiefnemer Remco Kenter het programma Action
Volley verder doorontwikkeld worden voor jeugd van 6-12 jaar, zodat het onder andere
voldoet aan de voorwaarden van breed motorische scholing.
Er worden clinics voor trainers georganiseerd om te inspireren. Er zal een handboek worden
ontwikkeld en (online) scholing zodat jeugdtrainers op pedagogisch verantwoorde wijze de
jeugd kunnen enthousiasmeren en binden. Hiermee borduren we voort op de ervaringen
vanuit de inspiratiesessies voor jongens en pilots die eerder hebben plaatsgevonden.
We zien daarnaast goede mogelijkheden om meer volwassenen bij volleybal te betrekken,
door aanbod dat flexibel is en afgestemd op de behoefte. Voor beginnende volleyballers
zullen we Start2Volley verder onder de aandacht brengen door middel van clinics en een
handboek, zodat verenigingen hiermee snel kunnen starten.
Ten behoeve van inclusiviteit zullen we G-Volleybal verder ontwikkelen tot een programma
en verenigingen die de ambitie hebben om hiermee te starten ondersteunen bij de
totstandkoming. Dit sluit aan bij de ambitie vanuit lokale Sportakkoorden om sport
inclusiever te maken.
4. Ontwikkeling en advies beachvolleybalaccommodaties

€ 32.000

De afgelopen jaren zijn in rap tempo veel beachvolleybalaccommodaties aangelegd.
De afgelopen twee jaar zien we dit echter stagneren. Dit terwijl de corona periode juist heeft
gezorgd voor een sterke groei van het aantal beachvolleyballeden bij verenigingen. De
kansen die hieruit voortvloeien willen we graag aangrijpen door het Handboek
Beachaccommodaties te herzien en verenigingen en gemeenten proactief te ondersteunen
bij hun wens om een beachvolleybalaccommodatie aan te leggen. Hieraan gekoppeld
worden trainerscursussen voor beginnende beachvolleybaltrainers georganiseerd tegen
gesubsidieerd tarief. De eisen voor beachvolleybalaccommodaties zullen naast de eisen
voor indoor volleybalaccommodaties opgenomen worden in het Digitaal Handboek
Sportaccommodaties, dat voor gemeenten en architecten als leidraad geldt bij de bouw van
nieuwe accommodaties. Indien gewenst kunnen experts verenigingen ondersteunen in dit
proces.

5. Faciliteren van regionale samenwerkingsverbanden

€ 30.000

Binnen de Nevobo hebben we te maken met een variëteit aan verenigingen; van heel groot
naar heel klein. Al deze verenigingen hebben hun eigen verhaal en issues waar ze mee te
maken hebben. Met name binnen krimpgebieden worden verenigingen steeds kleiner en
kunnen zij hun hoofd nauwelijks boven water houden. Aansluitend op de Superclub
trajecten, waarbij grotere verenigingen met omliggende verenigingen samenwerken aan
professionalisering, worden bijeenkomsten georganiseerd ten behoeve van kennisdeling en
samenwerking. De accountmanagers van de Nevobo vervullen hierbij de rol van
initiator/facilitator om tot regionale ambities te komen. Indien gewenst zullen experts
worden ingezet om invulling te geven aan thema’s die lokaal spelen.
Voor een aantal gebieden in Nederland wordt een masterplan volleybal ontwikkeld in
samenwerking met de verenigingen, gemeenten en overige partners. Voor de uitvoering
hiervan zal budget gereserveerd worden om programma’s te kunnen starten voor nieuwe
doelgroepen, zoals bijvoorbeeld Start2Volley, kennissessies en scholingen voor kader.
6. Impuls Eredivisie

€ 15.000

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. Het Eredivisieplan 2021+ 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 continu bij.
Om de in het plan 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. Begin 2021 inventariseren we bij alle huidige en potentiële Eredivisie
organisaties wie voor de Eredivisie willen gaan vanaf 2022-2023 en wie vanaf dat seizoen de
voorkeur geven uit te komen in de Topdivisie, de hoogste klasse van het ‘amateurvolleybal’.
Hetzelfde geldt voor die clubs die hun ambitie hebben uitgesproken die nu nog niet in de
Eredivisie uitkomen. Om deze clubs te ondersteunen zetten we waar gewenst de nodige
expertise in om hen te helpen.

