Richtlijn 3.1
Toegangsregeling
WR artikel 3.0.5.3
Het Bondsbestuur bepaalt bij richtlijn de toegangsregeling voor wedstrijden in Nederland.
datum vaststelling
door

1 februari 2016
Bondsbestuur

Richtlijn en Reglement
Een richtlijn geeft invulling aan een reglement artikel. Raadpleeg het reglement altijd voor de
volledigheid.
Deze richtlijn geldt voor de speelvormen volleybal, beachvolleybal en zitvolleybal.
Ten behoeve van vrije toegang bij wedstrijden, zijn deze wedstrijden in categorieën verdeeld
waarvoor per categorie regels gelden.

Activiteitencategorie A
➢ Wedstrijden in de Eredivisie, Topdivisie, Eerste en Tweede divisie
➢ Nationaal bekertoernooi, uitgezonderd finales
➢ Vriendschappelijke wedstrijden tussen uitsluitend Nederlandse clubteams
Recht op vrije toegang met introducé hebben:
• Leden Bondsbestuur
•

Directieleden

•

Ereleden

•

Leden van verdienste

•

Dragers Nevobo-speld Goud

Recht op vrije toegang zonder introducé hebben:
• Bondsraadsleden
•

Leden Bestuurscommissie Regio

•

Officials met een geldige CEV-, FIVB-, ECVD- of WOVD-licentie

•

Juryleden Eredivisie

•

Scheidsrechters met Licentie t/m Eredivisie en nationale lijnrechters

•

Trainers, scouts en managers van de nationale teams (senioren, junioren en jeugd)
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Activiteitencategorie B
➢ Finale Nationaal Bekertoernooi en Supercup
Recht op vrije toegang met introducé hebben:
• Leden Bondsbestuur
•

Directieleden

•

Ereleden

•

Leden van verdienste

•

Dragers Nevobo-speld Goud

Recht op vrije toegang zonder introducé hebben:
• Bondsraadsleden
•

Leden Bestuurscommissie Regio

•

Leden managementteam

•

Juryleden Eredivisie

•

Scheidsrechters met Licentie t/m Eredivisie en nationale lijnrechters

•

Officials met een geldige CEV-, FIVB-, ECVD- of WOVD-licentie

•

Trainers, scouts en managers nationale teams (senioren, junioren en jeugd)

Activiteitencategorie C
➢ Wedstrijden tussen Nederlandse en buitenlandse clubteams
➢ Europacup, vriendschappelijke wedstrijden, toptoernooien
Recht op vrije toegang met introducé hebben:
• Leden Bondsbestuur
•

Directieleden

•

Ereleden

•

Leden van verdienste

•

Dragers Nevobo-speld Goud

Recht op vrije toegang zonder introducé hebben:
• Leden Bestuurscommissie Regio
•

Leden managementteam

•

Juryleden Eredivisie

•

Scheidsrechters met Licentie t/m Eredivisie en (inter-)nationale lijnrechters

•

Officials met een geldige CEV-, FIVB-, ECVD- of WOVD-licentie

•

Trainers, scouts en managers nationale teams (senioren, junioren en jeugd)
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Activiteitencategorie D
➢ Wedstrijden en toernooien van nationale teams, door de Nevobo georganiseerd
➢ Senioren, junioren en jeugd
➢ Officiële en vriendschappelijke interlands
Recht op vrije toegang met introducé hebben:
• Leden Bondsbestuur
•

Directieleden

•

Ereleden

•

Leden van verdienste

• Dragers Nevobo-speld Goud
•
Recht op vrije toegang zonder introducé hebben:
• Bondsraadsleden
•

Leden Bestuurscommissie Regio

•

Leden managementteam

•

Officials met een geldige CEV-, FIVB-, ECVD- of WOVD-licentie en lijnrechters
internationaal

•

Trainers, scouts en managers nationale teams (senioren, junioren en jeugd)

Activiteitencategorie E
➢ Europese Kampioenschappen en Wereld Kampioenschappen die in Nederland worden
georganiseerd
Recht op vrije toegang gedurende het hele evenement hebben:
• Leden Bondsbestuur
•

Directieleden

Recht op vrije toegang met introducé tijdens de finale(s) en/of openingswedstrijd hebben:*
• Leden Bondsbestuur
•

Directieleden

•

Ereleden

•

Leden van verdienste

•

Dragers Nevobo-speld Goud
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Recht op vrije toegang zonder introducé hebben tijdens de finale(s) en/of openingswedstrijd
hebben:*
• Bondsraadsleden
•

Leden managementteam

•

Officials met een geldige CEV-, FIVB-, ECVD- of WOVD-licentie

•

Trainers, scouts en managers nationale teams (senioren, junioren en jeugd)

*Kaarten moeten vooraf besteld worden via evenementen@nevobo.nl, dus vertoon van de
official pas bij de kassa zonder dat er een kaart besteld is, is niet voldoende om binnen te
komen.

Hospitality – VIP
•

Door het Bondsbestuur en de directie wordt jaarlijks een aantal evenementen (minimaal
twee) vastgesteld waar VIP hospitality door de Nevobo wordt aangeboden

•

Uitgenodigd met introducé worden:
o Leden Bondsbestuur*
o Directieleden*
o Ereleden
o Leden van verdienste
o Dragers Nevobo-speld Goud

•

Uitgenodigd zonder introducé worden:
o Bondsraadsleden
o Leden Bestuurscommissie Regio
o Leden managementteam

* hebben vanuit hun rol als gastheer altijd toegang tot VIP ruimtes.

Externe partners
•

Het uitnodigen van externe partners en relaties is per evenement voorbehouden aan de
Organisator
o Het Bondsbestuur en de directie zijn in overleg met de Organisator gerechtigd
eigen partners en relaties uit te nodigen en/of VIP arrangementen (al dan niet
tegen vergoeding) aan te bieden aan relaties
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Procedure
•

Aan het begin van ieder jaar ontvangen de volgende groepen een accreditatie per post.
In deze mailing wordt tevens de eventkalender bijgesloten, evenals de toegangsregeling:
o Leden Bondsbestuur
o Directieleden
o Ereleden
o Leden van verdienste

•

Aan het begin van ieder jaar ontvangen de volgende groepen een toegangspas per post.
In deze mailing wordt tevens de eventkalender bijgesloten, evenals de toegangsregeling:
o Bondsraadsleden
o Dragers Nevobo-speld Goud
o Leden Bestuurscommissie Regio
o Leden managementteam
o Trainers, scouts en managers vertegenwoordigde teams

•

Aan het begin van ieder seizoen ontvangen alle officials hun official pas

•

Officials hebben alleen toegang tot wedstrijden in hun eigen discipline

•

Toegang tot evenementen uit de activiteitencategorie A en C wordt verstrekt op vertoon
van de toegangs- c.q. official bewijs dat is aangevraagd via arbitrage@nevobo.nl

•

Toegang tot evenementen uit de activiteitencategorie B, D en E wordt verstrekt na
aanmelding via evenementen@nevobo.nl, waarna de toegangskaart(en) per mail worden
toegestuurd

•

Toegang tot de VIP Lounge wordt alleen verstrekt indien de genodigde zich na uitnodiging
heeft aangemeld

•

Genoemde rechten voor de dragers van de Nevobo-speld Goud gelden niet voor de
dragers van de Nevobo-officialspeld Goud (zie Richtlijn 2.1 Onderscheidingen)
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