Memo Resultaten Vergroten lokale impact volleybal
In deze memo wordt een beknopte update gegeven van de stand van zaken met betrekking
tot professionalisering van verenigingen. Tijdens de Bondsraad wordt een verdere toelichting
gegeven op basis van onderstaande sheets:

Verenigingen
De gesprekken die afgelopen jaar zijn gevoerd met verenigingen en gemeenten hebben geleid
tot een start van 12 verenigingen op acht locaties. Deze verenigingen hebben allen een plan
en onderbouwing voor financiering ingediend dat is goedgekeurd. Met hen zijn
overeenkomsten gesloten voor twee jaar en afspraken gemaakt over resultaat indicatoren,
tussentijdse evaluaties en voorwaarden voor voortzetting na twee jaar.
De inzet van de professionals richt zich voornamelijk op de onderwerpen Technisch Beleid,
Trainersbegeleiding, nieuw Aanbod en Onderwijs.

Besluitvorming
Onderstaande sheet geeft het besluitvormingsproces weer. Hierop is mondeling een
toelichting gegeven tijdens de Bondsraad van juni 2020.

De eerste begeleiding om te komen tot een onderbouwd plan en financiering gebeurt door de
accountmanagers. Zij gaan met de vereniging aan de slag, geven advies en bieden
ondersteuningstools. Zodra het plan in de basis staat, wordt dit ingebracht tijdens de
wekelijkse intervisiesessies met de afdeling Sportontwikkeling. De feedback wordt
teruggekoppeld aan de vereniging, die samen met de accountmanager het plan optimaliseert.
Een afwijzing op inhoud/onderbouwing betekent dus niet per definitie dat de vereniging niet
meer in aanmerking komt. Indien uiteindelijk het plan voldoende onderbouwd en concreet is,
worden de belangrijkste onderdelen genoteerd in een standaard format, dat vervolgens
ingebracht wordt in het MT alwaar besluitvorming plaatsvindt.
Maandelijks wordt het Bondsbestuur op hoofdlijnen bijgepraat via de bestuursvergadering en
ieder kwartaal geeft de manager Sportontwikkeling een inhoudelijke update aan de
regiovoorzitters. Twee keer per jaar wordt tenslotte in de Bondsraad een update gegeven op
procesniveau en financieel.

Financiering
Met de genoemde verenigingen zijn afspraken gemaakt over de bijdrage vanuit de Nevobo,
die in totaal 100K per jaar betreft voor deze trajecten. De lokale bijdrage vanuit verenigingen
en lokale overheden bedraagt in totaal 162K. De betalingsafspraken zijn gekoppeld aan
tussentijdse evaluatiemomenten.

Toolbox
De afgelopen maanden zijn, mede op basis van de ervaringen die tijdens de gesprekken met
clubs zijn opgedaan, ondersteuningstools ontwikkeld die helpen bij het maken van keuzes op
het gebied van professionalisering, werkgeverschap, financiering e.d. Deze worden op dit
moment gefinaliseerd. Het gaat o.a. om de volgende tools:
•
•
•
•
•
•
•

Advies over aansturing binnen de vereniging
Functieprofielen
Rekenmodellen
Tips m.b.t. opstellen ambities en creëren draagvlak
Tips voor gesprek met gemeente
Tips voor sollicitatie en werving
Informatie over werkgeverschap

Daarnaast wordt in samenwerking met Rabobank, KNLTB, KNHB en NOC*NSF gekeken naar
andere tools die kunnen helpen bij ondersteuning van verenigingen. Denk daarbij aan een
data dashboard waarmee inzicht verschaft kan worden aan de vereniging over ledenopbouw/verloop, demografische gegevens op wijkniveau etc. Op basis daarvan kan het bestuur
gerichte keuzes maken m.b.t. de inzet van een professional.

Publiciteit
Voor het hele project is een communicatieplan ontwikkeld dat voorziet in online en offline
communicatie op verschillende niveaus. Eén van de onderdelen is een kick-off op 25 januari
met als doel om stakeholders (overheden, bestuurders) te inspireren en te informeren over
nut en noodzaak voor professionalisering. Het onderwerp zal vanuit verschillende
perspectieven worden belicht:
•
•
•
•
•
•

Landelijke overheid (Rudmer Heerema, Kamerlid VVD)
Lokale overheid (Michel Kotteman, wethouder Borne)
Vereniging (Martin Reesink, voorzitter Apollo 8)
Professional (William Klaver, professional Rotterdam)
Nevobo (Guido Davio, Directeur)
Rabobank (Tom van Kuyk, Manager brand experience & partnerships)

De setting is een tafelgesprek waarvan een opname wordt gemaakt die via de social media en
pers gelanceerd wordt. Onze mediarelaties worden uitgenodigd om bij het tafelgesprek live
aanwezig te zijn. Dit moment wordt tevens gebruikt om een animatievideo te lanceren waarin
stapsgewijs wordt uitgelegd welke aspecten er komen kijken bij professionalsering.

Proces
Op 8 december jl. heeft een eerste intervisiebijeenkomst plaatsgevonden met de
professionals van de bestaande Superclubs. Doel was om kennis te maken met elkaar en
ideeën uit te wisselen over een paar onderwerpen die door hen zijn aangedragen. We zullen
met regelmaat dit soort intervisies organiseren voor zowel professionals als bestuurders,
zodat er een netwerk ontstaat t.b.v. kennisuitwisseling en ondersteuning.
Op meerdere plekken in het land vinden doorlopend gesprekken plaats met geïnteresseerde
verenigingen en gemeenten. Dit gebeurt op initiatief van de club/gemeente, maar ook op
eigen initiatief op locaties waar we veel potentie zien (bijvoorbeeld Almere). Doel is om is
2021 het aantal Superclubs met 20 uit te breiden.

