WIJ PROFESSIONALISEREN ONZE SPORT!
DOET JOUW GEMEENTE MEE?

“WAT WIJ MERKEN IS DAT VRIJWILLIGERS ONGELOFELIJK HARD WERKEN EN VAN
HEEL GROTE WAARDE ZIJN VOOR ONZE VERENIGINGEN, MAAR DAT HET STEEDS
LASTIGER WORDT OM AAN ALLE VERWACHTINGEN EN EISEN VAN BINNEN ÉN BUITEN
DE CLUB TE KUNNEN VOLDOEN. DAAR BIEDT EEN PROFESSIONAL ONDERSTEUNING.”
– GUIDO DAVIO, ALGEMEEN DIRECTEUR NEVOBO –

Gezonde en toekomstbestendige verenigingen creëren. De organisatorische slagkracht en kwaliteit
van verenigingen vergroten. En vooral: verenigingen een even logische als onmisbare rol geven om
mensen in hun omgeving beweging en plezier te bieden. Met deze ambities is de Nevobo vanaf 2019
aan de slag gegaan met het professionaliseren van volleybalverenigingen. Vele clubs zijn inmiddels
begonnen, met succes.

AMBITIES PROFESSIONALISEREN

VERSTERKEN VANUIT DE BASIS
Sportverenigingen leveren met hun unieke
infrastructuur met onmisbare vrijwilligers al
decennialang een waardevolle bijdrage aan de
maatschappij. De laatste jaren vraagt diezelfde
maatschappij meer en meer van verenigingen.
In toenemende mate méér dan de vrijwilligers
aankunnen. De Nevobo zet daarom stevig in op
het professionaliseren van volleybalverenigingen.
Met behulp van een professional
Professionaliseren komt neer op het laten
uitvoeren van taken binnen de vereniging door
een betaalde kracht, ofwel een professional.
De professional gaat aan de slag met taken
waaraan een vereniging anders onvoldoende
toekomt, door gebrek aan tijd, kennis en/of
ervaring. Zo kan een professional werken aan
het structureel versterken van de kwaliteit
van het volleybalaanbod voor jong en oud,
met goed opgeleide trainers. Of aan het
ontwikkelen van nieuw, flexibeler aanbod voor
zowel huidige als nieuwe leden. Of aan het
opzetten van samenwerkingsverbanden met
partnerorganisaties, zoals het lokale onderwijs.
In samenwerking met de vrijwilligers maakt de
professional de club nog sterker en waardevoller.
Op deze manier kunnen volleybalverenigingen
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• 18 professionals à 20 uur per week
• 44 clubs worden versterkt

• 75 professionals à 20 uur per week
• 300 verenigingen worden versterkt

• Totaal ledenbereik 10.708 leden

• Totaal ledenbereik 70.000 leden
• Totale investering volleybalgemeenschap:

• Totale investering volleybalgemeenschap: 180.000 euro

minimaal 2.350.000 euro

• Totale investering: 450.000 euro
(multipliereffect: 2,5)

• Totale investering: minimaal 6.000.000
euro (minimale multiplier: 2,5)

Waar staat de Nevobo en wat zijn de ambities voor 2024?

als maatschappelijk partner op lokaal niveau
adequater inspelen op maatschappelijke thema’s
en kansen die de club ziet.
SUPERCLUBS VERSTERKEN DE REGIO
De Nevobo beperkt professionalisering niet
tot enkel één vereniging. De bond verlangt van
verenigingen dat zij, naast het professionaliseren
van de eigen club, ook een belangrijke bijdrage
leveren aan de collectieve volleybalgemeenschap
door samenwerkingen aan te gaan met
verenigingen in de regio. Deze zogeheten
‘Superclubs’, groot of klein, gaan met clubs uit de
regio werken aan de gezamenlijke ambities om zo
de sport te versterken, voor iedereen.

MEER DAN FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Naast een financiële bijdrage levert de Nevobo de volgende ondersteuning om
de professionalisering van clubs tot een succes te maken:
• Verbinding leggen tussen clubs en verschillende stakeholders, zoals
gemeenten
• Begeleiden van clubs in hun professionaliseringsproces, ook samen met de
Rabobank vanuit Rabo Clubsupport
• Ontwikkelen van ondersteuningstools voor clubs
• Organiseren van bestuurs- en professionalintervisies vanuit het lerend
netwerk
• Accountmanagers staan klaar voor clubs én gemeenten

GEZAMENLIJKE INVESTERING
Een duurzame financiële investering is van
essentieel belang voor borging van de kwaliteit
en het creëren van arbeidsperspectief. De
Nevobo dekt met een bijdrage van 10.000 euro
per professional een deel van de financiële
investering. De bond kan dit doen doordat ieder
lid een structurele additionele bijdrage van vijf
euro levert aan dit programma. Met de bijdrage
van de Nevobo kan één professional circa acht
uur per week werkzaamheden verrichten.
Bijdrage clubs en derden
Ook de Superclubs leveren vanuit hun eigen
middelen een bijdrage aan de financiering.
Deze middelen zijn beschikbaar vanuit
reguliere opbrengsten of een aanpassing in het

verdienmodel. Daarnaast dragen andere partijen
financieel bij aan het versterken van de clubs,
zoals gemeenten, clubsponsors en -partners
en sportserviceorganisaties. Tenslotte bieden
verschillende programma’s mogelijkheden om
financiële middelen te combineren voor een
efficiënte inzet, zoals het Lokaal Preventieen Sportakkoord, Clubkadercoach en de
Buurtsportcoachregeling.
Om de impact voor de clubs, de gemeente
én de regio te vergroten, streeft de Nevobo
naar een multipliereffect, zowel financieel
als maatschappelijk, zodat de professional
voldoende tijd heeft om vrijwilligers te
ondersteunen, begeleiden en/of opleiden en
daadwerkelijk impact te bereiken.

“SPORTVERENIGINGEN VORMEN OOK VANDAAG DE DAG NOG HET SOCIAAL CEMENT IN DE LOKALE GEMEENSCHAP.
AL DIE CLUBS BRENGEN ELKE WEEK WEER TALLOZE INWONERS SAMEN, ALS VRIJWILLIGER, SPORTER EN
TOESCHOUWER. DAT MOETEN WIJ KOESTEREN. OM ONZE UNIEKE CLUBCULTUUR TE BEHOUDEN EN TE
VERSTERKEN, MAAR OOK OM DE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN DAARVAN NOG VERDER UIT TE BOUWEN,
VOOR EEN BETERE GEZONDHEIDSZORG, VRIJETIJDSCULTUUR EN SOCIAAL WERK. PROFESSIONALISERING
KOMT NIET IN PLAATS VAN DE VRIJWILLIGER, MAAR HELPT VRIJWILLIGERS HUN WERK NOG BETER TE DOEN!”
– ERIC LAGENDIJK, VERENIGING SPORT EN GEMEENTEN –

SAMEN INVESTEREN LEVERT UW GEMEENTE
VEEL OP
Wij willen graag ook in uw gemeente investeren,
in zowel grote als kleine clubs, voor jong en oud.
Laten we samen de uitdaging aangaan en sport
vanuit de basis versterken, voor iedereen. De
Nevobo wil uw partner zijn:
• in het wegnemen van beweegachterstanden
• in het organiseren en aanbieden van sport in
en/ of met het bewegingsonderwijs
• in het realiseren van doelstellingen uit het
Lokaal Sport- en Preventieakkoord door
het bevorderen van de fysieke en mentale
gezondheid
• in het vergroten van de sociale cohesie
• in het creëren van beroepsperspectief in de
sport
HOE KUNNEN WIJ MET UW GEMEENTE
SAMENWERKEN?
Wij onderzoeken graag samen met uw gemeente
de mogelijkheden om clubs te professionaliseren.

Zo kan er door uw gemeente bijvoorbeeld
bijgedragen worden door een deel van de
Buurtsportcoachregeling hiervoor in te zetten.
Maar er zijn meer mogelijkheden. Zo kunnen
stimuleringsbudgetten of andere regelingen
worden ingezet om gezamenlijke doelstellingen
te bereiken. Een goede samenwerking begint
uiteraard met een open gesprek.
LATEN WE DUS IN GESPREK GAAN!

Neem contact op met Dorien Tenhaeff,
projectleider Professionaliseren Nevobo, via
dorien.tenhaeff@nevobo.nl of bel 06 51994728.
Eerst meer weten? Bekijk dan de video ‘Samen
investeren in de toekomst!’ op
www.nevobo.nl/samen-investeren of check
www.nevobo.nl/professionaliseren.
SCAN DE QR-CODE EN
ONTDEK WAT WIJ
VERENIGINGEN EN
GEMEENTEN BIEDEN!

