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Respons 20 bondsraad leden en 4 oud bondsraad leden. (oud br. Leden) 

Laatste reactie datum: 8 april 2021. 

         “ Grove analyse” afdruk: 21 april 2021.  
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2a. Gekozen als huidig bondsraadslid – twintig leden. 

Huidige samenstelling bondsraad 

Benoemd in Aantal Aftredend in 

2009 1 2021 

2010 0 2022 

2011 4 2023 

2012 1 2024 

2013 1 2025 

2014 1 2026 

2015 3 2027 

2016 1 2028 

2017 2 2029 

2018 2 2030 

2019 2 2031 

2020 2 2032 

 

 

20 personen actief; vier gestopt. 

2c. Gestopt als bondsraadslid in  

21 dec. 2017    nooit digitaal vergaderd. 

1   dec. 2018    nooit digitaal vergaderd 

22 juni 2019     nooit digitaal vergaderd 

1   dec. 2020 
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Vijf keer zuid 

Zes keer noord en west – elk één oud br. Lid) 

Zeven keer oost- twee oud br. Leden) 

4. Ik ben/was vertegenwoordiger in de bondsraad van vereniging:23 antwoorden                

NVC Nijkerk    _ VC Argos (eerste 4 jaar), nu VC Volt`       _ Armixtos  

Beach Club Rotterdam     _ Triade VCT --> Volley Tilburg          _ VC058 

Next Volley Dordrecht  _ Oranje Nassau        _ DVO Oud-Beijerland   

Sudosa-Desto   _ Nuovo         _ NVC-Nieuwegein   

Apollo8                 _ VV Pijnacker           Gestopt namens 

VC Houten   _ Skopein Wivoc        _ Webton Hengelo (HEVOCO)         

SVI Zwolle   _ VollinGo         _ DAC Dedemsvaart 

Vovem'90   _ SV Dynamo         _ V.V. Grol    

              _ SVU en US  

 

 

Nationaal t/m eerste divisie    acht leden (één oud br. Lid)          Nationaal tweede divisie - vier leden  

Nationaal derde divisie            zes leden (twee oud br. Leden)      

Regionaal promotieklas           vier leden (twee oud br. Leden)    Regionaal eerste klas of lager 2 leden 
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Goed  - vier leden (één oud br. Lid)   Voldoende - acht leden (één oud br. Lid) 

Matig  - zes leden (twee oud br. Leden)  Was er niet - zes leden  

 

  

Veertien leden  ja  Tien leden  nee (vier oud br. Leden) 
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9. Functioneert/functioneerde u ook in een andere vermelde werkgroep/commissie? Zo, ja, welke? 

Benoemingscommissie voorzitter en vicevoorzitter 

Projectteam arbitrage o.l.v. Michiel v.d. Eerden 

Flexibel besturen 

Werkgroep Betrokkenheid 2017+ 

Business Challenge Team Nevobo 2030 

NB: ik ben als bondsraadlid wel een aantal keren betrokken bij brainstormbijeenkomsten over o.a.    

marketing, professionalisering, strategie 2021+, eredivisie etc.  

 

 

Goed  drie leden   Voldoende achttien leden (twee oud-br. Leden) 

Matig   drie leden (twee oud br. Leden) Onvoldoende nul leden  
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10b. U kunt hier uw antwoord omtrent doelmatigheid toelichten - Oud bondsraadleden 

● Over het algemeen goed, maar de discussie gaat soms te veel over de nitty gritty detail 

● De hoeveelheid onderwerpen en de diepgang die sommige onderwerpen vragen maken een echt 

effectief niet mogelijk. 

● Die is gaandeweg beter geworden. Het was wat mij betreft ook een proces waar we samen deel van 

uitmaakten. Vooral de informele bijeenkomsten waarin we inhoudelijk bijgepraat werden vond ik 

waardevol. De extra vergadering waarin een besluit genomen moest worden over de koop van Overal 

Zand was m.i. een mooi voorbeeld van hoe de bestuurs- en vergaderstructuur in de loop der jaren 

steeds beter vorm kreeg. In die vergadering hebben we als bondsraad volgens mij heel mooi een 

controlerende rol kunnen nemen, waarin we kritisch en constructief met het bestuur overlegden. 

● Is eigenlijk een tegenstelling. Je kunt zeggen dat het heel doelmatig was omdat vanwege de 

werkwijze/proces het meer formeel instemmen en adviseren was dan dat er echt gericht gecontroleerd 

kan worden en er ook initiatieven genomen konden worden en er weinig ruimte was tot of een klimaat 

voor kritisch kijken naar en spreken over. Door de aanpak en het "klimaat" was het dus heel doelmatig 

vanuit de visie welke rol een Bondsraad (als vertegenwoordiger van) zou moeten en kunnen spelen was 

het zeker niet doelmatig. 
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2a.   Grove analyse functioneren bondsraad 

10b. U kunt hier uw antwoord omtrent doelmatigheid toelichten – Bondsraadleden. 

● Soms te veel tijd nodig voor presentaties; nog meer info vooraf. 

● Ik probeer contact te houden met verenigingen uit mijn regio, wat op zich al een uitdaging is. Maar dat neem ik wel 

mee naar de bondsraad. 

● Er wordt veel verslag gedaan en er is weinig discussie 

● Door de jaren heen worden vergaderingen veelal efficiënter ingericht mede ook door onderwerpen naar een 

informele bondsraad te verschuiven. Het blijft wel heel verschillend per onderwerp. 

● Hoewel onze focus ligt op het proces weet ik niet of dat alleen voldoende is, ik zie ook meerwaarde in inhoudelijke 

discussies (ik vergelijk de BR in dat opzicht met de 2e kamer en het bestuur/directie met het kabinet). We hebben 

echter wel geregeld de neiging ons te verliezen in details. Tegelijkertijd blijkt dat soms ook nog nodig. Die balans 

vinden is lastig. Wel is het goed te kijken waar we 'enkel' over proces gaan en waar ook inhoudelijk mee 

discussiëren. Dat kan evt. vast worden gelegd en in agenda verwerkt worden 

● Er wordt efficiënt vergaderd 

● Doelmatigheid kan beter. De Bondsraad moet vooral zich bezighouden met het proces en niet te veel met de 

inhoud. M.a.w. toetsen of het afgesproken proces goed is doorlopen in plaats van inhoudelijk discussies (opnieuw) 

te voeren. Daarnaast moeten we vanuit onze rol altijd het collectieve volleybal belang boven eigen 

verenigingsbelang stellen. 

● Heldere voorstellen vanuit Bondsbestuur; wel soms lange discussies over in mijn ogen minder belangrijke 

onderwerpen 

● Ik ben nog maar kort bondsraadslid. Lastig om nu al te oordelen. 

● Over het algemeen gaat het goed, er zijn wel onderdelen/agendapunten die of beperkt relevant of te gedetailleerd 

zijn voor een bondsraadvergadering Daarbij kunnen we met elkaar ook nog spreken over 'gedragscode' binnen de 

vergadering: hoe kunnen we elkaar er bijvoorbeeld op wijzen dat we te diep op de details ingaan dan wel niet -voor 

dat agendapunt- relevante opmerkingen plaatsen etc.  

● 1 vergadering meegemaakt, soms te veel uitgeweid door leden. 

● Er wordt soms te veel over details gesproken. 

● We bespreken de onderwerpen goed voor en verdelen de taken 

● Gemiddeld genomen wordt de agenda goed gevolgd en blijven we binnen de tijd. In het begin werden er discussies 

gevoerd welke vooraf hadden moeten plaatsvinden. Daar is de laatste tijd veel in verbeterd. De digitale 

bondsraadvergaderingen waren even wennen maar verlopen goed hoewel mijn voorkeur blijft om minimaal 1 of 2x 

per jaar elkaar fysiek te ontmoeten mits dit kan. 

● Veel informatie deling vanuit directie/bestuur in verhouding tot inhoudelijke discussies. 

● Toen ik aantrad was het gesloten en directief. Nu is het transparant en participatief. Hulde. Huidige Governance 

gaat nog uit van een dominante regio-structuur, welke inmiddels is achterhaald door kanteling en centralisatie. 

Bondsraad(vergadering) is te abstract voor groot deel achterban. Omdat de tijd voor een Bondsraadvergadering 

beperkt is graag geen tijd meer steken in allerlei succesfilmpjes of "eindeloze" presentaties. Graag - analoog aan de 

andere stukken - vooraf toesturen. Huidige structuur van vergaderen (2x per jaar formeel en 2x per jaar informeel) 

sluit niet meer aan bij snel bijsturen, flexibiliteit in besluitvorming. Nieuwe, digitale overlegvormen vaste plek geven. 

Digitaal stemmen goed borgen. Waarom verenigingen (of zelfs leden) niet rechtstreeks stemrecht geven? Door het 

werken met commissies/ werkgroepen gaan we steeds meer van detail naar strategisch niveau in de vergadering. 

● Mijn indruk is dat we in 2 vergaderingen per jaar goed op de hoogte worden gehouden van belangrijke 

ontwikkelingen binnen het volleybal en binnen de bond. Waar nodig een extra informatieve bondsraad. Ik denk dat 

het vooraf vragen stellen en beantwoorden veel tijd scheelt. Wel belangrijk dat die ook bij de notulen worden 

gevoegd. Hier en daar zouden presentaties wel iets bondiger kunnen, vooral daar waar dat tijd oplevert voor 

inhoudelijke discussie. 

● In het algemeen goed, soms werd er wel op uitvoerend niveau gepraat. 
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 Goed  - Elf leden (één oud br. Lid) 

 Voldoende - Elf leden (twee oud br. Leden) 

 Matig  - Twee leden (één oud br. Lid) 

 Onvoldoende - Geen leden 

 

11b.  Wat vindt u van het uitvoeren van de controlerende taak van de Bondsraad.   Oud bondsraadleden 

 

● De controle is vooral gebaseerd op vertrouwen, bestuur en directie hebben in voorbereiding op de 

besluitvorming een heel proces doorgemaakt. Een proces dat voor BR leden onmogelijk is om in te 

halen. 

● Ik vond in de loop der jaren de controle vooraf aan de vergadering steeds belangrijker worden, omdat 

daar ook tijd was voor gedachtewisseling (vaak op papier). Tijdens de vergaderingen, waarin de 

besluiten genomen werden, had ik altijd wel vertrouwen in de keuzes die gemaakt werden, maar niet 

altijd het gevoel dat ik voldoende in staat was om alternatieven of mogelijke risico's goed te wegen. 

● Onvoldoende tijd om compleet voorgekauwde stukken (inclusief het proces om daartoe te komen) te 

doorgronden en binnen eigen regio te bespreken en achterban te consulteren en om af te stemmen met 

andere regio's. Stukken vaak niet aangeboden met markering van wezenlijke veranderingen, nieuwe 

onderdelen e.d. 

● Door 2x per jaar vergaderen kon je voorstellen wegstemmen en eventueel de begroting afkeuren als dat 

geen instemming had 
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11b.  Wat vindt u van het uitvoeren van de controlerende taak van de Bondsraad. Bondsraadsleden. 

● Er is veel kennis aanwezig over de verschillende onderwerpen. De financiële commissie analyseert de 

financiën vooraf. 

● Veel bondsraadsleden hebben meerdere belangen door hun achtergrond of doordat ze meedenken in 

werkgroepen. 

● Financiële commissie doet goed werk. En verstandhouding in algemene zin zijn goed, dat geeft 

vertrouwen. Wel merk je dat als we kritisch zijn op procesafspraken of individuen in commissies men 

huiveriger is. Denk aan het vrij mogen besluiten over begrotingsafwijkingen, werkgroep arbitrage. 

● Zaken zijn heel transparant 

● Er worden heldere (financiële) voorstellen (m.n. Begroting en Rekening) aan BR voorgelegd; discussie 

daarover in BR helder en goed 

● Financiële commissie gaf een duidelijk beeld van haar werkzaamheden. 

● We mogen soms wel wat strenger/kritischer zijn 

● Doordat er vanuit de Bondsraad regelmatig op is geattendeerd wat de functie is van de bondsraad 

wordt het steeds beter. Ook de toenemende openheid en duidelijkheid vanuit het Bondsbestuur en de 

directie draagt bij aan het beter kunnen invullen van de gevraagde controlerende taak waarvoor de 

Bondsraad is. 

● De bondsraad is positief kritisch. Zegt eigenlijk zelden nee. Als voorbeeld het bedrag waarover het 

bestuur zelf mag beslissen. De bondsraad vond dit te hoog, bestuur kwam met eenzelfde voorstel.  

Toch heeft bondsraad NIET tegengestemd. 

● Er is de laatste jaren sprake van een grote mate van openheid, transparantie, pro-activiteit en 

wederzijds vertrouwen. Als ik ergens informeel wil aanhaken (Eredivisie-overleg, strategisch beleid, 

financiën, ICT, HRM, doping, gokken en matchfixing) staat de deur altijd open. 

● De financiële commissie speelt hier een belangrijke rol in omdat deze dieper in de administratie kan 

kijken dan de andere bondsraadsleden. Ik heb wat minder zicht op de prioriteiten die binnen het 

bondsbureau worden gesteld. Komt ook omdat er best veel doelstellingen en beoogde resultaten 

worden gesteld, waardoor de focus in de uitvoering misschien wat minder scherp is. 

● Mis de discussie over de echt belangrijke onderwerpen 

 

 

Nee     - zestien leden (vier oud br. Leden)           

Ja        - acht leden 
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12b. Welk(e) onderwerp(en) heeft u gemist? Waarom?      Oud bondsraadleden 

● Te veel op events en beach en te weinig op het hele brede fundament van al die verenigingen en 

vrijwilligers en wat die nodig hebben en hoe daar op maat te ondersteunen. Met andere woorden ook 

wat nu de rol is van een Bond en welke toegevoegde waarde kan een Bond nog leveren (behalve grote 

events organiseren en met politiek en dergelijke in gesprek te zijn en ondersteuning te verkrijgen). Veel 

op kosten en events en marketing en vorm. (Begrijp me niet verkeerd; er zijn hele mooie en goede 

dingen opgepakt en gerealiseerd!) 

 

12b. Welk(e) onderwerp(en) heeft u gemist? Waarom?   Bondsraadleden. 

● Gedurende de periode zijn alle onderwerpen wel aan bod gekomen, maar tijdelijk heb ik onderwerpen 

zoals bijv. arbitrage wel gemist. Gevoelsmatig komen ze dan als een verplicht nummertje langs en 

daarmee weer afgevinkt voor vier jaar. 

● De sport anno 2030 en verder. We behandelen de meerjarenplannen op structurele wijze. Maar ik vraag 

mij wel eens af of we daarmee ook gesteld staan over 10+ jaar. Wil men dan nog op eenzelfde wijze de 

sport beoefenen, kunnen clubs een transitie faciliteren etc. Daarnaast zien al jaren een gematigde 

terugloop in leden dat zou een meer prominente rol mogen krijgen in de discussies (hoe dat 

lidmaatschap eruit moeten zien is een andere discussie). Omdat we als doel hebben iedereen de 

waarde van onze mooie sport te laten ervaren. 

● Ik ben oa lid geworden van de bondsraad om kleine verenigingen te vertegenwoordigen. Veel 

ontwikkelingen die ik heb gehoord en gelezen zijn goede ontwikkelingen, maar ik mis daarin de 

betekenis voor de wat kleinere verenigingen. Wellicht is dat er wel, en is dat nog onvoldoende geuit of 

ben ik daar te kort bondsraadslid voor. 

● (Overigens hebben we natuurlijk altijd het recht op zelf agendapunten op de agenda voor te stellen) 

● Het betrekken van onze jeugdleden bij het opstellen van een visie 

● Gemist is een zwaar woord maar er zou toch nog steeds meer aandacht mogen zijn en komen voor het 

beachvolleyballen in de regio (ik weet dat is mijn stokpaardje) Het is duidelijk dat juist in deze tijd 

waarin we niet in de zaal kunnen spelen en trainen beachvolleybal substantieel bijdraagt aan o.a. het 

behoud van de leden en uiteraard mensen in beweging blijven. Naast het op niveau trainen en spelen is 

dit een geweldige aanjager om zowel ouderen als kinderen op een informele wijze in contact te laten 

komen met onze sport. 

● Strategisch beleid breedtesport. Het gaat (te) veel over jeugd en/of werven jongens. 

● De verbinding met de achterban (verenigingen/leden) zou meer aandacht moeten krijgen. Dat is toch de 

raison d'être van de bond. De evenementen zijn prachtig maar vragen misschien ook wel onevenredig 

veel capaciteit van het bondsbureau. Hoe geven we de leden meer invloed op het beleid? 

 

 
Nee - vijftien leden (één oud br. Lid)  Ja - negen leden (drie oud br. Leden) 
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13b. Welk(e) agendapunt(en) vond u overbodig? Waarom? Oud Bondsraadleden (3) 

● Het gedoe om de eredivisie. Hebben we 6 jaar over gepraat, zonder dat er maar enig resultaat heeft 

opgeleverd 

● De evenementenkalender vond ik zelf nooit zo relevant. Daar had ik zelf ook iets aan kunnen doen door 

er vragen over te stellen, maar zo'n groot probleem was het blijkbaar ook niet, want dat deed ik niet (in 

elk geval niet fundamenteel). Op zichzelf is het denk ik goed om het te bespreken, maar er dan wel ook 

een bespreekpunt en geen mededeling van te maken. 

● Te veel gericht op grote events en positioneren Nevobo. Daar is natuurlijk wel toegevoegde waarde 

13b. Welk(e) agendapunt(en) vond u overbodig? Waarom? Bondsraadleden. (9) 

● Langdurige terugblikken en bedankjes, dat mag echt veel korter 

● Wijzigingen in wedstrijdreglement worden formeel in bondsraad vastgesteld. Omdat we daar relatief 

weinig tijd aan besteden vind ik het geen slechte zaak dat die in de bondsraad worden vastgesteld. Het 

kunnen namelijk wel zaken zijn die verenigingen/leden belangrijk vinden of raken. 

● Niet zozeer een agendapunt zelf als wel de (detailinvulling van het agendapunt. 

● Evenementen mag beknopter; evt. meer info hierover vooraf. 

● Maar essentiële speerpunten als laten groeien van volleybal gemeenschap (aantal leden/volleyballers) 

in het algemeen en jongens in het bijzonder is niet of nauwelijks progressie geboekt net als het 

opkrikken van het niveau van de eredivisie (zaal) in zowel sportief als financieel en organisatorisch 

opzicht 

● Dat kan ik me niet meer voor de geest halen, maar er zijn punten geweest waarvan ik dacht "Moeten we 

dit nu echt bespreken?" 

● Die erg operationeel zijn, zoals het voorstel over inspeelballen 

● Soms ging de rondvraag over het niveau ballentassen 
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Ja  - drie leden (één oud.br. Lid) 

Nee  - dertien leden 

Soms  - zeven leden (twee oud br. Leden.) 

Nooit  - één lid.  (één oud br. Lid) 

 

 
Goed  - twaalf leden (drie oud.br. Lid) 

Niet goed - acht leden 

Geen mening - vier leden (één oud.br. Lid) 
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14 c. Wat vindt u van het werken met vaste portefeuilles binnen uw regio? Oud bondsraadsleden 

 

● Op deze manier kon je de aandacht op een specifiek onderwerp richten, en ook waar je directe 

belangstelling naar uitging. Iemand is b.v. beter in het behartigen van de financiën en een ander is meer 

op de hoogte van spelregels 

● We gingen daar vrij flexibel mee om, en dat beviel mij wel. Voor sommige portefeuilles lag het meer 

voor de hand dan andere. 

● Het zou m.i. extra toegevoegde waarde opleveren (in samenhang met andere aspecten overigens) als 

de leden vanuit een regio een bepaald focusgebied hebben (lees portefeuille), ik merk vanuit ander 

vrijwilligers bestuurswerk dat dit toegevoegde waarde levert. Controlerende rol kan beter uitgevoerd 

worden, meer gelegenheid om te verdiepen in materie en voor te bereiden en beter in staat om zo ook 

op thema's achterban te consulteren. 

 

14 c. Wat vindt u van het werken met vaste portefeuilles binnen uw regio? Bondsraadleden 
 

● Taken goed verdelen passend bij eigen interesses en eigen kwaliteiten 

● Dan kun je als BR lid ook concentreren op bepaalde aandachtsgebieden; alles bijhouden is welhaast 

onmogelijk 

● Ik denk dat alle bondsraadsleden op de hoogte moeten zijn van het geheel, maar het helpt wel als 

iemand op een specifiek terrein het voortouw neemt. Nu is dat meer afhankelijk van wie er tijd heeft of 

iets belangrijk vindt. 

● Ik vind het werken met commissies/ werkgroepen goed binnen het niveau van de Bondsraad, maar niet 

op regio-niveau. Kunstmatig en voegt niets toe. 

● Je gaat te veel leunen op de specialisten 

● Moeten we nog bespreken 

● Flexibele verdeling o.b.v. het onderwerp en beschikbaarheid spreekt mij meer aan. 

● Het kan maar dan zouden er ook meer regio overstijgend overleg moeten zijn, zoals dat er wel is voor 

financiën. Met gebruik van TEAMS lijkt dit wel binnen bereik. 

● Vaste portefeuilles geven mogelijkheid tot verdieping. Is overigens geen argument om alleen die 

portefeuille te behandelen/lezen. 

● Persoonlijk denk ik dat we er beter aan doen dat je als Bondsraadslid de grote lijnen kent. Op het 

moment dat een vereniging een vraag heeft jij deze hoofdlijnen kunt aangeven en anders weet bij wie hij 

of zij moet zijn voor verdere informatie. Misschien kun je wel één portefeuille bij iemand neerleggen 

naast de algemene kennis. 

● Dat betekent dat je portefeuillehouders hebt die net iets meer kennis van zaken/dossierkennis hebben. 

Je kunt als individueel bondsraadslid niet van alle ontwikkelingen op de hoogte zijn/blijven. 

● Voor mij een onduidelijke vraag: wat wordt bedoeld met 'werken met vaste portefeuilles binnen de 

regio'? 

● Duidelijke afbakening van expertise voor de verenigingen zodat de drempel tot contact lager wordt 

● We hebben niet officieel onderdelen onder elkaar verdeeld ook vanuit de belangstelling en expertise die 

verschillende bondsraadsleden hebben. Hierdoor zijn een soort vaste portefeuilles tot stand gekomen 

● Dit systeem heeft voor- en nadelen. 

● Hierdoor kun je goed verdiepen in bepaalde thema's. Wel belangrijk dat er afstemming is binnen de 

regio, zodat de mening van de hele regio meegenomen wordt en niet alleen van het betreffende lid. 
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Eén keer  - vier leden (één oud br. Lid)) Twee keer - elf leden (twee oud br. Leden) 

Drie keer  - vijf leden (één oud br. Lid)) Meer dan vier keer - één oud br. Lid  

Geen ander overleg - drie leden 

 

 
Geen ander overleg - één oud br. Lid   Een keer  - één oud br. Lid  

Twee keer   - drie leden (twee oud br. Leden) Drie keer - drie leden 

Vier keer  - drie leden   Meer dan vier keer - dertien keer 
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17b. Wat is de reden dat u formeel overleg heeft gehad? Oud bondsraadleden 

 

● Gaarne op de hoogte blijven wat er binnen de verenigingen leeft. 

● In A. was er een halfjaarlijks overleg tussen verenigingen dat door henzelf geïnitieerd is. Ik was daar 

voorzitter van toen ik in de bondsraad kwam, en ben daar nadien bij blijven aanschuiven. 

● Op verzoek van verenigingen zelf en daarnaast omdat ik vond dat dit bij mijn rol hoort als bondsraadslid 

 

17b. Wat is de reden dat u formeel overleg heeft gehad? Bondsraadleden. 

● Bijpraten over COVID en sport 

● Allereerst natuurlijk via de regioraden/symposia. Deelname aan de volleybalcafés verdelen we zo goed 

mogelijk tussen de 5 bondsraadleden in West. Verder spreken we de verenigingen tussendoor bij 

evenementen of specifieke bijeenkomsten (zoals gisteren bijv. over beachvolleybal in Amsterdam). En 

tot slot krijgen we wel eens een vraag of bezwaar van verenigingen. Tot slot was dit natuurlijk een 

vreemd jaar vanwege corona, maar dat is evident. 

● Ik zoek niet snel contact verenigingsniveau. Wel op persoonsniveau als ik denk dat een bestuurder of 

trainer iets toevoegt aan het kennisniveau van het onderwerp wat we dan bespreken. Voorbeeld: effect 

afschaffen RTC's. 

● Vaak netwerken en evt. toelichten wat de bondsraad doet 

● Superclub 

● Regio vergaderingen 

● Geen formeel overleg, maar wel bij bv een georganiseerde workshop of bezoek aan een vereniging om 

informeel onderwerpen te bespreken, kennis te delen, bij te praten. 

● Coronamaatregelen, reglementswijzigingen. Zowel zelf als door verenigingen. 

● De laatste tijd speelt in regio Achterhoek de superclub. Hierover zijn toch diverse telefoongesprekken 

gevoerd met belangstellende verenigingen. 

● Vooral informeel overleg en dat kan zijn bij een volleybalactiviteiten (competitie, beker of NOJK), maar 

ook op verzoek van een vereniging of op verzoek van mijzelf om meer te weten over een bepaalde 

casus. 

● Samenwerking beachclinic topvolleyballers; elkaar helpen bij invullen damesteams; hulp gevraagd voor 

clinics op basisscholen; samenwerking IKV trainers 

● Samenwerking in de regio op gebied van jeugdvolleybal stimuleren 

● Diverse onderwerpen op de bondsraad agenda 

● Dat zijn ook andere vormen van regionaal overleg over specifieke onderwerpen. Ik heb zelf ook 

bijeenkomsten georganiseerd over flexibele competitievormen 

● Er was een bijeenkomst voor nieuwe bestuurders in Zuid, waar ik als bondsraad lid bij aanwezig was. 

Verder heb ik altijd veel moeite gedaan, om in contact te zijn met * verenigingen, dan wel via mail, via 

bezoek aan hun sporthal etc. 

● Vaste lasten voor verenigingen tijdens Corona. Problemen binnen stichtingsbestuur van eredivisieteam. 

● Zou ik wel meer willen doen. In deze tijd wat lastiger doordat je elkaar niet in de zaal ziet. 
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2a.   Grove analyse functioneren bondsraad 

   

 

  Goed               – twee leden (één oud br. Lid)           Voldoende      – elf leden (één oud br. Lid) 

              Matig              - tien leden (twee oud br. Leden)      Geen contact – één lid.  

 

 
  Goed                       - acht leden (twee oud br. Leden) Voldoende       - 13 leden (één oud br. Lid 

  Matig                    - twee leden (één oud br. Lid)        Nog geen vergadering - één lid 
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2a.   Grove analyse functioneren bondsraad 

20. Wilt u verder nog een opmerking geven over dit onderwerp? Oud bondsraadleden 

  

● In de situatie waar ik BR lid was, heb ik het ervaren als een hele lastige taak om goed uit voeren.  

Relatief kort voor de vergadering krijg je een pak papier toegestuurd waar je wat van moet vinden. Wat 

daarbij mist is het proces hoe dit tot stand komt en daarmee kun je de voorgelegde stukken naar mijn 

idee onvoldoende beoordelen. Dit heeft ook te maken met de frequentie van 2 keer per jaar. Er is 

onvoldoende tijd om de zaken echt door te nemen. Laat staan om bijv. te reflecteren binnen de regio. Ik 

heb daar in ieder geval geen goede weg in kunnen vinden en was voor mij reden om te stoppen. 

● Ik had wel meer willen doen, ook al ben ik altijd wel betrokken geweest. Het wordt een stuk nuttiger 

wanneer je er meer tijd in de kunt steken en dus ook beter in de materie zit. Dat is uiteindelijk ook de 

reden geweest dat ik mij na twee termijnen niet herkiesbaar heb gesteld. 

● We moeten waakzaam zijn dat de kleine verenigingen niet "" ondergesneeuwd" worden.  

Aandacht aan blijven houden. 

● Heb binnen de geboden mogelijkheden en bestaande werkwijzen maximaal mijn bijdrage geleverd.  

Had wel andere verwachtingen en zou normaal gesproken dat ook bespreekbaar gemaakt hebben en 

ook veel (opbouwend) kritischer zijn geweest, maar voelde en aan dat klimaat daar niet toe was, en 

daarnaast was ik heel erg druk met o.a. mijn activiteiten als voorzitter van de vereniging en dan moet je 

keuzes maken en focus aanbrengen. De inzet en betrokkenheid heb ik verder als positief ervaren en ik 

vond het ook interessant om onderdeel van de Bondsraad geweest te zijn. Had alleen meer dynamiek 

verwacht, meer invloed/inbreng vanuit Bondsraad en meer controle en scherp zijn op Bondsbestuur en 

directie. Het ging altijd in hele goede sfeer en harmonie en was wellicht iets te veel vriendelijk en ons 

kent ons. Terwijl dat prima samen zou kunnen gaan met inhoudelijk stevig met elkaar omgaan om er 

het beste voor het volleybal in de breedste zin uit te halen. Mede daarom zou het zomaar kunnen zijn 

dat er ook heel weinig interesse was vanuit de achterband...? 
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2a.   Grove analyse functioneren bondsraad 

20. Wilt u verder nog een opmerking geven over dit onderwerp? Bondsraadleden.  

● Ik heb nog weinig tijd/kans gehad om mijn speerpunten goed voor het voetlicht te brengen. 

 Het contact met andere sporters/verenigingen beperkt de slagkracht en verhoogt de drempel. 

Spontane ontmoetingen en gesprekken leveren vaak meer informatie/ideeën op. 

● Ik maak me zorgen over de "afstand" tussen de bond en de verenigingen c.q. volleyballers. Hoe relevant 

is de bond voor de meeste verenigingen behalve dat er een competitie wordt georganiseerd? Dat raakt 

de bondsraad maar de verbinding moet vooral bestaan tussen bondsbureau en verenigingen. Ik zie 

bijvoorbeeld dat de regiomanagers meer op afstand als accountmanagers zijn gaan fungeren en mijn 

indruk is dat er daardoor minder tijd is voor regelmatig contact met verenigingen. Een ander punt is dat 

zowel bondsraad als bondsbestuur en bondsbureau diverser van samenstelling moeten worden. 

● Ik ben positief kritisch, gericht op klankborden, goedkeuren en het realiseren van beleid. Niet voor het 

oplossen van operationele zaken. Aanjager van Governance-veranderingen, op de agenda zetten van 

onderwerpen. (Vooroverleg, vastleggen van memo-vragen in de notulen, positionering Financiële 

Commissie, digitale bijeenkomsten voorafgaande aan spoed-besluitvorming Corona). Beoordeling 

wordt uitstekend indien we overgaan tot het opheffen van de Bondsraad in haar huidige vorm. Waarbij 

ik mij realiseer dat dit dan niet alleen mijn verdienste is. 

● Digitaal vergaderen is prima naast fysiek. Kan ook frequenter dan twee keer per jaar formeel. 

● Eerste vergadering werd ik benoemd, dus was gast 

● Als de vraag is in algemene zin over de BR denk ik dat het goed zou zijn verder na te denken of we in 

onze Governance nu vinden dat we voldoende tijd besteden met elkaar aan de 'echt' relevante 

onderwerpen (inhoudelijke topics). Kan dat in 2 formele en 1 informele vergadering van enkele uren of 

moeten we daar meer tijd voor vrijmaken. Of wellicht bepaalde delen in kortere meetings digitaal 

besluiten (denk aan reglementen, benoemingen, begroting etc.). Verder lijkt het mij goed te kijken of we 

de structuur nog eens helder kunnen neerzetten, Ik vraag mij namelijk af of voor verenigingen dit helder 

is (wat doet BR vs. het bestuur en directie) en wie zitten erin. Met andere woorden weten ze hoe ze 

invloed/ airtime kunnen krijgen. Een zorg daarbij is ook of we voldoende verbinding hebben, als 

vereniging mag je stemmen over de benoeming van een BR lid, maar geeft dat echt het gevoel van 

verbinding. En heb je als club überhaupt een stem in waar de bond naartoe gaat. Dat lijkt minimaal (je 

moet volledig vertrouwen op de 20 BR leden en het bestuur).  

● Neen 

● Bijzonder dat ik bij mijn eigen beoordeling voor het eerst een uitstekend kan toekennen in de enquête.  

● Het afgelopen jaar is een raar jaar geweest waarin het vaak moeilijk was de motivatie op te brengen om 

dingen aan te pakken of met de toekomst bezig te zijn, aangezien die toekomst zo onzeker en 

onduidelijk is met het hele corona verhaal. Dat maakt dat ik weinig energie en zin heb om over 

toekomstplannen na te denken. 

● Ik vind dat we kritisch moeten kijken naar deelname aan de werkgroepen omdat daarmee de functie 

van controlerend orgaan verliezen omdat we meegaan in de processen. 

● Ik ben geen die-hart volleyballer, maar ik vind het spelletje wel erg leuk. En ik vind het nog leuker, om op 

bondsniveau mee te mogen praten. 

● Goed om dit te evalueren. Ben benieuwd naar de uitkomsten. 

● Door corona nog geen een keer de hele bondsraad bij elkaar gezien. Dat maakte het 'inwerken' lastig. 

Heb wel het idee dat ik mijn rol concreter heb kunnen invullen door deel te nemen aan de 

beleidsbijeenkomsten (fresh forward). 
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2a.   Grove analyse functioneren bondsraad 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alle respondenten: 
 

Bedankt voor jullie bijdrage. 
 

De werkgroep Governance. 
 


