
Webinar 
Breng jeugd in beweging

17-3-2021

Aandachtspunten:

- Pas je naam (en ev. vereniging) aan bij de 3 puntjes bovenin

- Zet je microfoon uit

- Gebruik de chat voor vragen

- Zet je camera uit wanneer je niet in beeld wilt komen 
i.v.m. de opname



Programma
- Voorstellen 

- Buitenprogramma op sportaccommodaties

- Buitenprogramma op alternatieve locaties

- Gebruik van aanwezige speeltoestellen

- Materialen

- Promotie

- Tips

- Extra ondersteuning



Wie zijn jullie?
Een paar vragen:

Biedt jouw vereniging al buitenactiviteiten aan voor de groep <12 jaar?

Is het aanbod alleen voor leden of wordt het ook opengesteld voor niet-leden?

Op welke ondergrond worden de activiteiten aangeboden?

Verzorg jij zelf buitensportlessen in de doelgroep tot 12 jaar?



Buitensporten bij volleybalvereniging VCN

https://www.facebook.com/volleybalvcn/videos/754912675135578



Volleybalaanbod op sportaccommodaties
- Beachvolleybal

bv. KBSS

- Grasvolleybal

bv. Parkvolleybal

- Padelvolley bij de tennisclub

bv. smashbal

- ….



Alternatieve locaties
- Schoolpleinen

- Playgrounds (Cruyff Court / Krajicek)

- Speeltuinen

Stel je aanbod ook open voor niet-leden, zeker als je gebruik 
maakt van openbare gelegenheden.



Gebruik speeltoestellen

Workout langs de zandbakrand

Smashen op de goalSpeel de uitkomende bal met 
een volleybalbeweging omhoog Scoor met een 

volleybaltechniek in 
de basket.

Rol de bal van de glijbaan, 
medespeler start achter de 
glijbaan en haalt zo snel 
mogelijk de bal

Gebruik laag hek als 
smashbalnet

Loopladderoefeningen 
op het hinkelpad



Materialen
- Volleyballen

- Stoepkrijt

- Lintjes

- Pylonen (hoedjes)

- EHBO-doos

Tip: zoek je materialen die je niet als vereniging hebt omdat je 
het normaliter niet gebruikt bij je binnenlessen, plaats een 
oproep op de lokale weggeefhoek op bijvoorbeeld Facebook.



Promoot je club
- Laat leden vriendjes/buurtkinderen/broertjes/zusjes 

meenemen

- Laat kinderen die spontaan komen aanlopen ook meedoen

- Informeer de niet-leden met een leuke flyer met 
contactinformatie

- Zorg dat je zichtbaar bent door bijvoorbeeld een banner op te 
hangen en/of trainers in clubkleding de lessen te laten geven



Tips
- Manage de verwachtingen, noem het geen volleybaltraining als je 

voornamelijk spelletjes gaat doen maar bijvoorbeeld Schoolpleinspelen. 
Kinderen in beweging krijgen en elkaar ontmoeten is het hoofddoel.  

- Hou rekening in je lesvoorbereiding met de weersomstandigheden.

- Veel oefeningen in het kader van Breed Motorisch Opleiden zijn prima 
aan te bieden zonder een volleybalnet.

- Organiseer ook eens een andere leuke activiteit die niets met volleybal te 
maken heeft, maar wel bijdraagt aan de clubbinding (vossenjacht, 
speurtocht).



Tips
- Betrek ouders bij de organisatie/promotie/uitvoering van de activiteiten. 

- Meld je activiteit aan bij de gemeente/buurtsportcoach/school. Zo kun je 
rekening houden met elkaars planning en kunnen zij wellicht ook de 
activiteiten promoten. 

- Sommige gemeenten stellen een subsidie beschikbaar aan verenigingen 
die (openbare) beweegactiviteiten organiseren.

- Deze periode is een kans om potentiële trainers laagdrempelig te 
betrekken. Het is meer van tijdelijk aard en zo kunnen mensen goed 
ontdekken hoe leuk het trainen van jeugd is.



Ondersteuning nodig?
Via de Nevobo kun je hulp van een professional inroepen voor:

- Startgesprek om samen een plan te maken met betrekking tot 
de locatie, aanbod, materialen, trainers et cetera.

- Mogelijkheid om bij de opstart van de eerste training(en) mee 
te helpen bij jouw vereniging op locatie.

- Beschikbaar zijn om te sparren en ervaringen uit te wisselen 
met de volleybalprofessional en de andere verenigingen die 
deze professional ondersteunt.

Vraag aan via www.nevobo.nl of neem contact op met je 
accountmanager.

http://www.nevobo.nl/


Vragen?



Afsluiting

Dank voor jullie aanwezigheid bij deze webinar!

Informatie wordt achteraf via de mail en site  
gedeeld.



http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/toolkit-sport

