
 
 
 
 

 

Subsidievoorwaarden clinics op scholen 
 

Voor het organiseren van clinics op scholen zijn subsidies beschikbaar. Om alles in goede 

banen te leiden en iedereen de kans te geven om gebruik te maken van de regelingen, zijn 

enkele voorwaarden opgesteld. Hoewel we graag zo pragmatisch mogelijk willen werken, is 

het voor de verantwoording van subsidies ook van belang om deze te hebben.  

 

Vraag je subsidie aan via het online platform www.joinvolleybal.nl. 

 

Waarvoor en hoeveel subsidie kan ik ontvangen?  
  

Clinic   
• Per klas/groep bied je minimaal 3 clinic-uren* aan.   

• Er worden maximaal 30 lesuren per seizoen vergoed à € 15,- per clinic-uur** (meer 

aantal uur is mogelijk in overleg met de betreffende accountmanager).   

• Je doorloopt het stappenplan ‘Organiseer een clinic’. 

• Je neemt de leskaarten ‘Organiseer een clinic’ door en gebruikt de tips, 

aandachtspunten en voorbeeldlessen tijdens het geven van de clinics. 

• Om het succes van de clinics te vergroten is het wenselijk dat er ook naschools 

aanbod, een schoolvolleybaltoernooi in de regio, vriendjes en vriendinnetjes dag op 

de club en gratis proeftrainingen georganiseerd en aangeboden worden.  

• De lokale partij (school, gemeente, vereniging) draagt de kosten voor zaalhuur voor 

de clinics.   

• Je communiceert via social media over de activiteit en deelt ervaringen en andere 

leuke content met de hashtag #playvolleybal op social media.  

  

*Met clinic-uren worden klokuren bedoeld   

** Genoemde bedragen zijn inclusief BTW  

 

  

http://www.joinvolleybal.nl/
http://nevobo.nl/stappenplan-organiseer-een-clinic
http://nevobo.nl/leskaarten-organiseer-een-clinic


 
 
 
 

 

Wat moet ik doen om subsidie te ontvangen?  
Dit gaat in een paar stappen:  

• Je logt in op het online subsidiesysteem van de Nevobo www.joinvolleybal.nl. 

Wanneer je nog geen account hebt, kun je deze eenvoudig aanmaken. Je meldt de 

clinics aan. Het systeem vraagt enkele aanvullende gegevens. Als alle stappen zijn 

doorlopen, kun je de aanvraag verzenden. Binnen 5 werkdagen ontvang je reactie.  

• Zodra je aanvraag is bevestigd, krijg je een bericht via e-mail.  

• Twee weken na afloop van de clinics krijg je automatisch een mail met de vraag om 

online op www.joinvolleybal.nl de evaluatie in te vullen om uitbetaald te kunnen 

worden. Dit ter bevestiging dat de clinics  daadwerkelijk plaatsgevonden hebben en 

voor de Nevobo ten behoeve van de subsidieverantwoording.   

• In de evaluatie worden een aantal algemene vragen gesteld en wordt gevraagd het 

aantal gegevens clinic-uren te bevestigen.   

• LET OP: De evaluatie dient binnen drie maanden na de laatst opgegeven clinic 

ingevuld te zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie.  

• Nadat je de activiteit op deze manier hebt afgerond en verzonden, zal deze worden 

bekeken en geaccordeerd, mits aan voorgaande is voldaan uiteraard. Hierna zal het 

subsidiebedrag worden overgemaakt. Goed te weten is dat deze eens per maand 

wordt uitgekeerd.   

 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Dewy 

Saris(dewy.saris@nevobo.nl). Zij informeert en adviseert je graag! Ga je direct aan de slag? 

Gaaf dat je dit doet en veel succes met de clinics!  
  

 

http://www.joinvolleybal.nl/
http://www.joinvolleybal.nl/
mailto:mireille.karlas@nevobo.nl
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