Voorstel Sportstimuleringsbijdrage 2022
Inleiding
De Sportstimuleringsbijdrage genereert voor het boekjaar 2022 € 242.750 aan baten.
Met de Bondsraad is overeengekomen dat de manier waarop de Nevobo dit budget inzet
jaarlijks wordt voorgelegd, evenals de verantwoording van de daadwerkelijke besteding van
deze gelden. Dit memo voorziet in het voorstel hoe de € 242.750 in te zetten. Daarbij is net als
andere jaren er nadrukkelijk rekening mee gehouden dat dit interessant is voor zowel grote als
kleinere verenigingen en voor zowel verenigingen met jeugd als verenigingen zonder jeugd.
Voortbouwend op de ingezette koers van afgelopen jaar en vooruitlopend op het nieuwe
strategisch plan zullen we verder investeren in passend aanbod, sterk kader en
maatschappelijke impact. We maken gebruik van de professionele basis die afgelopen jaar is
neergezet en passen de learnings vanuit corona met betrekking tot online mogelijkheden
verder toe. Waar mogelijk sluiten we aan op bestaande ontwikkelingen, zoals Lokale
Sportakkoorden en Maatschappelijke Diensttijd. Hiermee zijn we ervan overtuigd dat we
inzetten op die activiteiten die een impuls geven aan de verdere ontwikkeling van onze
verenigingen.
Besteding Sportstimuleringsbudget
Bestuur en directie van de Nevobo stellen voor om de Sportstimuleringsbijdrage in 2022 als
volgt te besteden:
1. Scholing technisch kader

€ 50.000

De corona-periode heeft laten zien dat er goede mogelijkheden zijn om naast offline ook
online scholingen te organiseren voor trainers van verschillende niveaus. Waar mogelijk
zullen we ook in 2022 verder inzetten op het aanbieden van laagdrempelige beginnerscursussen voor trainers van diverse doelgroepen, zoals beachvolleybal, jeugd en senioren.
Met de Visie op jeugdvolleybal als basis werken we verder aan een positief sportklimaat
door in te zetten op pedagogische en didactische vaardigheden van technisch kader.
We investeren onder andere in meer opleiders die dicht op de verenigingen staan en
lokaal/regionaal geëquipeerd worden om scholingen op VT1 niveau te organiseren.
Ook online blijven we aanbod organiseren voor technisch kader, om in de volle breedte
kennis te delen, van Topsport tot beginnersniveau.
Voor kader dat professioneel werkt binnen de volleybalsport bieden we vanuit een lerend
netwerk op laagdrempelige wijze specifieke opleidingen aan, gericht op hun persoonlijke
ontwikkeling als beroepskracht.
2. Ontwikkeling jeugd programma’s

€ 80.000

De afgelopen jaren is gebleken dat er een terugloop is van jongensleden, echter ook bij de
meisjes zien we een afname. De bestaande jeugdprogramma’s in combinatie met een
tekort aan goed opgeleid kader blijken onvoldoende om deze daling om te buigen. Daarom

zal geïnvesteerd worden in programma’s die nog beter aansluiten bij de behoefte van jeugd
en voor verenigingen goed implementeerbaar zijn.
In 2021 is de Volleybalspeeltuin ontwikkeld tot een onderbouwd breed motorisch
programma. In 2022 wordt een aanvullende opleiding voor trainers ontwikkeld en
aangeboden om de kwaliteit van de begeleiding voor deze jonge kinderen te waarborgen.
Met opgeleide trainers en het handboek kunnen de verenigingen vervolgens aan de slag
om dit nieuwe aanbod te starten.
De ontwikkeling van Action Volley gaat door, ook in 2022. Vanuit een onderbouwde en
breed motorische methodiek en met medewerking van experts uit het werkveld worden
scholingen, handboeken en oefenstof aangeboden aan de verenigingen en trainers.
3. Ontwikkeling senioren programma’s

€ 30.000

Passend aanbod is uiteraard ook voor volwassenen steeds belangrijker. Voor hen wordt het
concept Start2Volley verder uitgerold met scholingen voor trainers en begeleiding voor
bestuurders. Bovendien maken we de vertaalslag naar andere specifieke doelgroepen,
zoals mensen met overgewicht. Voor de ‘oudere’ volwassenen (60+) initiëren we
bijeenkomsten voor en geven we begeleiding aan verenigingen om OldStars Volleyball op
te starten. Deze nieuwe vorm van volleybal biedt veel mogelijkheden om deze doelgroep
(opnieuw) te betrekken bij de vereniging en te helpen vitaal te worden of te blijven. Er
worden opleidingen voor trainers en begeleidingstrajecten voor bestuurders aangeboden.
4. Maatschappelijke impact

€ 20.000

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid helpen we verenigingen komend jaar bij het
opstarten van G-volleybal aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking.
We ontwikkelen verschillende spelvormen en organiseren opleidingen en begeleiding voor
clubs, zodat zij op een leuke manier deze veelal nieuwe doelgroep bij de vereniging kunnen
betrekken. Daarnaast werken we aan het onder de aandacht brengen van de
maatschappelijke waarde van de volleybalsport voor specifieke doelgroepen (bv lage SESwijken), onder andere door hierover gericht te communiceren en waar mogelijk pilotprojecten op te zetten.
5. Ontwikkeling en advies indoor accommodaties

€ 12.750

Een goede accommodatie is randvoorwaardelijk voor goede sportbeoefening, maar ook
om een ‘thuishonk’ te creëren. Veel verenigingen hebben echter nauwelijks zeggenschap
over hun accommodatie. Bovendien worden veel accommodaties gebouwd op een wijze
die niet aansluit bij de wensen en behoeften van de club en soms zelfs in strijd zijn met de
reglementaire kaders. Om meer invloed te krijgen op deze belangrijke faciliteiten gaan we
verenigingen begeleiden in het proces van nieuw-/verbouw. Van ambitievorming naar start
van de bouw kunnen verenigingen begeleiding en ondersteuning ontvangen.

6. Faciliteren van regionale samenwerkingsverbanden

€ 40.000

De afgelopen jaren hebben we ingezet op het organiseren van regionale ontmoetingsmomenten tussen verenigingen ten behoeve van kennisuitwisseling en het versterken van
de onderlinge binding. We zien een ontwikkeling waarbij grotere verenigingen de ambitie
uitspreken om meer samen te werken met clubs in hun omgeving, zowel op bestuurlijk als
op technisch gebied. We juichen deze initiatieven van harte toe, omdat het bijdraagt aan
een hogere betrokkenheid bij de sport, meer kennis bij bestuurders en trainers en meer
mogelijkheden tot samenwerking op verschillende vlakken, zoals bijvoorbeeld
maatschappelijk of professionalisering. In 2022 zullen we dit soort initiatieven dan ook
verder ondersteunen en stimuleren.
Een deel van de begeleiding en verbinding zal gebeuren vanuit de bestaande rol van de
accountmanagers Waar gewenst zullen ook experts beschikbaar zijn om te ondersteunen,
te verdiepen of te stimuleren.
7. Impuls Eredivisie

€ 10.000

In het Eredivisieplan 2021+ zijn drie pijlers uitgewerkt om invulling te geven aan het
versterken van de sportieve programma’s, de positie van het collectief Eredivisie en het
versterken van de verenigingen. De inrichting van een Leaguebureau en de herijking van
de licentie-eisen zijn hier concrete stappen in, maar daarmee zijn we er uiteraard niet.
Om Eredivisieclubs te helpen hebben we afgelopen jaar diverse expertsessies
georganiseerd, om bestuurders en managers te helpen bij het formuleren van hun ambities
en concrete voorbeelden met elkaar te delen. In 2022 gaan we hiermee door, onder andere
op het gebied van andere businessmodellen die kunnen bijdragen aan een sterk financieel
fundament.

