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Notulen Bondsraad 18 december 2021 
 
Aanwezig:  
Bondsbestuur :      Dhr. P. Sprenger (voorzitter), dhr. G. Hulshof, dhr. A. Verveld,  

               dhr. H. Meppelink, mevr. I. van Maurik, dhr. P. Ubbink, dhr. R.  
Bergwerff 

Bondsbureau :               Dhr. G. Davio, dhr. G. Klein, dhr. J. van der Linden,  
                Dhr. M. van Berkel, dhr. H. de Vos, mevr. A. Milder, mevr. D.  
                Tenhaeff 

Regio Noord  : Dhr. P. Wierenga, dhr. A. Barkhuis, mw. C. Binnenmars, mevr. M.  
                               van Oorschot, mevr. M. Schepers 

Regio Oost : Dhr. G. Beijers, dhr. G. Hahn, dhr. F. Sterk, mevr. I. Kalkman, dhr. M.  
                Reesink 

Regio West   : Dhr. M. van der Gugten, dhr. M. Mijnsbergen, mevr. K. Huizinga,  
                                                                               dhr. R.J. Corbee, dhr. R. de Pauw 
Regio Zuid : Dhr. A. Kramer, dhr. M. Kroonen, dhr. A. Maas, dhr. M. Musters 
Belangstellenden   : Dhr. J. Meegdes, dhr. J. Kroon, mw. L. Fledderus, mevr. M. Damsma,  
                                                                              dhr. K. Winkelhorst 
Notulen    : Mevr. J. Pleizier 
 
1. Opening 
Allereerst een punt van orde: agendapunt 6 en 7 zijn omgedraaid. 
 
De voorzitter start de vergadering met een terugblik op 2021 en een vooruitblik naar 2022. 
Bekijk de toespraak hier nogmaals. 
 
Het was een enerverend jaar met veel uitdagingen voor ons allemaal. We mogen trots zijn als we naar de 
volleybalgemeenschap kijken in het afgelopen jaar. We zien veel energie, werklust, oplossingen, mensen die 
elkaar helpen. Kortom een sterke volleybalcultuur waarin iedereen is blijven samenwerken met elkaar en met 
anderen. De voorzitter spreekt grote dank uit aan alle leden voor de constructieve houding. De toekomst biedt 
nog veel onzekerheden, maar dat wil niet zeggen dat we niet weten wat we moeten doen. Er is veel tijd besteed 
aan een nieuw strategisch plan. Het succes zit niet in of we precies weten wat er gaande is maar vooral in hoe 
we ermee omgaan en welke concrete acties we hierin nemen. Dit is verwoord in het nieuwe strategisch plan dat 
vandaag op de agenda staat. Een strategie is echter nooit af, laten we elkaar continu scherp houden. Openheid, 
transparantie, discussie en tegenspraak horen daar als vereniging die we met elkaar vormen allemaal in thuis. 
Corona is niet leuk maar heeft ons wel op een versnelde leercurve gezet waarin we inspirerende wegen zoeken 
naar verandering en vernieuwing. Dat krijgt alleen vorm door de vele professionals en vrijwilligers die zich 
hiervoor in willen zetten. Grote dank aan iedereen die zich hiervoor inzet!  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mededelingen 
Vandaag zal er nieuwe besluitvorming volgen vanuit de overheid nav het OMT advies van gisteren. We staan 
klaar om de consequenties weer met collega’s te communiceren naar leden en onze bredere achterban.  
 
Na een lang proces is er een nieuw kabinet geformeerd. Vanuit sport zijn we enigszins teleurgesteld in de 
investeringen die benoemd zijn aangezien het vorige kabinet flink meer leek te gaan investeren. Vanuit de 
beweging ‘Bewegen het nieuwe normaal’ olv Joop Alberda blijven we de lobby voeren voor de belangrijke 
bijdrage die sport kan leveren aan de maatschappij en bijbehorende investeringen die daarvoor nodig zijn. 

 
 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/12/23/video-voorzitter-peter-sprenger-over-2021-en-2022
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Ingekomen stukken 

De aanvullende vragen nav de beantwoording van de vragen van regio Zuid en West zullen bij de betreffende 

agendapunten terugkomen. Ook het stuk van de Financiële Commissie komt later op de agenda. 

 

Er is een mail binnen gekomen van een vereniging die zsm de competitie weer wil starten. Dit wordt niet tijdens 

de vergadering als zodanig behandeld, hier wordt rechtstreeks contact over opgenomen met de betreffende 

vereniging. 

 
3. Verslag Bondsraad 26 juni 2021 
Naar aanleiding van:  

- Punt 5 en de daaraan gekoppelde actie: de opleidingsvisie is naar aanleiding van de Bondsraad in juni met de 

hele Bondsraad gedeeld. Dhr. V/d Gugten is blij met hoe dit traject opgepakt wordt en wat het perspectief is 

voor het vervolg. 

- De actiepunten uit de Bondsraad in juni zijn allemaal opgepakt. 
 

De Bondsraad stelt het verslag van de vergadering van 26 juni jl. vast.  
 

4. Strategische cyclus 

2021 is een bizar jaar geweest. We zijn het jaar gestart met, na lange periode van volledige lock down, de 

Eredivisie wedstrijd Lycurgus-Dynamo via livestream. Het was een onzeker jaar waarin we niet wisten waar we 

heen gingen. In de Bondsraad van juni is iedereen uitgebreid meegenomen in de tussenstand van het jaarplan 

2021. Wat het meest in het oog sprong voor iedereen was dat we heel veel doen. Dat was ook terug te lezen in 

de vragen mbt het jaarplan 2022. Alleen al in de basis van onze werkzaamheden doen we al veel, met dingen 

die ook veelal met elkaar samenhangen. 

 

Het document met de nieuwe strategie is vooral een markering van het punt waar we staan en hoe we naar de 

toekomst kijken en daarop gaan anticiperen. Vorig jaar zijn we olv Fresh Forward het proces met elkaar gestart. 

Vanuit allerlei kanten hebben we input en feedback gekregen. Het vernieuwde aan deze nieuwe strategie is dat 

zowel sportief als maatschappelijk goud echt als speerpunt zijn benoemd. Daarvoor starten we met het in de 

basis versterken van het fundament. Deze nieuwe strategie is een startpunt wat gemarkeerd zal worden in de 

communicatie (zodra corona weer enigszins genormaliseerd is). We zullen ook echt aandacht gaan besteden 

aan de implementatie. 

 

Vanuit de Bondsraad worden de volgende vragen/ opmerkingen gegeven: 

 

- Bondsraad: In de strategie komt heel nadrukkelijk terug wat wij kunnen doen als volleybal om iets te bieden 

aan de gemeenschap. We zouden ook graag meer aandacht voor de vraag kant zien, in de context van 

afnemende ledenaantallen: Hoe kunnen we leden binden? Hoe maken we mensen enthousiast?  

Reactie Bondsbestuur: We zien dit als een vraag en aanbeveling tegelijkertijd. Als we ons niet meer 

maatschappelijk positioneren krijgen we lokaal niet de kracht om mensen te verbinden. Je moet daarbij ook 

concreet dingen blijven doen om mensen te verleiden, direct de sport blijven promoten. Balans moeten we met 

elkaar proberen te blijven behouden zodat we niet de korte slagen vergeten en tegelijkertijd inzetten op 

structurele versterking. Hier komen we ook graag de volgende vergadering weer op terug (noot: dit nemen we 

mee bij de later in de vergadering voorgestelde werkconferentie die we gaan organiseren).  

 

- Bondsraad: Complimenten voor de nieuwe strategie zoals die er ligt: goed doorwrocht en een goede basis 

richting de toekomst. De strategie heeft duidelijke aanvalslijnen tav het ‘hoe’. We missen doelstellingen op een 

wat hoger niveau: ‘wat willen we bereiken?’ Ook in de context van ledendaling: hoe kunnen we dit keren? En de 
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relatie met verenigingen en hoe verenigingen hier tegenaan kijken. We willen hier als Bondsraad graag een keer 

met het Bondsbestuur de discussie over voeren. Reactie Bondsbestuur: Dat stellen we zeer op prijs. We geven 

de strategie graag met elkaar nog meer inhoud en maken het met elkaar nog concreter. Het lijkt ons waardevol 

om hiervoor een (fysieke) werkconferentie te organiseren (actie dhr. Davio). Reactie Bondsraad: Laten we hier 

ook in meenemen hoe we ons letterlijk onttrekken aan de corona crisis. Hiervoor zullen we in flexibiliteit en 

scenario’s moeten denken. Corona blijft aanwezig, de crux is hoe we wendbaar zijn en blijven. Op dit moment 

speelt er veel dagelijkse sores bij clubs, hier ook aandacht aan besteden. 

 

- Bondsraad: In het vooroverleg van de bondsraadsleden zelf is uitgebreid gesproken over het strategisch plan, 

het jaarplan 2022 en de financiën. Laten we ons de komende tijd vooral richten op hoe we clubs door de corona 

crisis heen kunnen trekken. Het WK is de belangrijkste focus qua topsport. We zien een scheiding tussen 

verenigingen en het beleid van de Nevobo ontstaan. We moeten ervoor waken dat we clubs niet kwijt raken. Bij 

de laatste Volleybal cafés waren weinig clubs aanwezig, ledenaantallen nemen af, we gaan van 4 kantoren naar 

1 centraal kantoor. Er ontstaat afstand tussen de clubs en de Nevobo en de binding (vooral mentaal) raakt weg. 

De nieuwe strategie is goed, maar we moeten in het hier en nu eerst aandacht besteden aan die clubs die heel 

veel problemen te hebben. Reactie Bondsbestuur: Dank voor deze heldere signalen. Het WK gaat over topsport, 

maar we moeten het WK juist blijven benutten tav de maatschappelijke impact. Tegelijkertijd sluiten we ons 

helemaal aan bij dat we ons moeten blijven inleven in de verenigingsproblematiek en de helpende hand bieden. 

Het fundament van de strategie is juist het versterken van onze sport bij clubs. Groot deel van de inspanningen 

is erop gericht om daar komend jaar opnieuw een verbeterslag in te maken. Er vindt op dit moment juist een 

draai plaats niet zozeer gericht op oranje shirts, maar juist op het versterken van de vitaliteit van clubs. Als je dat 

vergroot naar maatschappelijke impact/ nieuwe doelgroepen, dan is het 1e sentiment: we hebben al moeite om 

de basis op orde te krijgen en hebben geen tijd/ energie om de rest van Nederland daarin te benaderen. Het is 

de kunst om dat beter te verwoorden. De prioriteit ligt bij het versterken van de basis bij clubs, pas later (in de 

2e schil daar omheen) komt de maatschappelijke impact. De verbinding met clubs maar überhaupt in de 

samenleving is tijdens corona een grote uitdaging. Dit speelt op meerdere niveaus: Nevobo en clubs maar ook 

binnen clubs. We zullen een revitalisering van ondersteuning van clubs in corona tijd doen. Belangrijk om het 

hoofd boven water te houden en de achterdeur dicht te houden.  

 

- Bondsraad: Hoe gaan we anticiperen op corona? Het is van belang onderscheid te maken in het opstarten van 

competities versus ondersteuning van clubs bij herstel van de impact van corona. Ook irt de inzet van de 

strategische reserve. Laten we ons ervoor inzetten om mensen die vertrokken zijn weer binnen te halen en 

nieuwe mensen te binden. Reactie Bondsbestuur: We zijn sportbreed met een corona herstelplan bezig en de 

financiering daarvan. We waren net de Play Volleyball campagne gestart met o.a. communicatiemiddelen voor 

clubs om mensen die vertrokken zijn weer binnen te halen en nieuwe mensen te binden. Helaas hebben we 

deze door de nieuwe maatregelen weer on hold moeten zetten. Daarnaast heb je een belangrijk inhoudelijk 

deel: hoe ga je organiseren dat je weer zichtbaar wordt? Dat hangt alles met elkaar samen. Dan is juist Action 

Volley, Breed Motorisch Ontwikkelen etc. van groot belang en van daaruit moeten we met elkaar antwoorden 

vinden. Vraag is alleen wanneer we die knop om kunnen zetten. Belangrijk is ons te realiseren dat de sport zelf 

niet in staat zal zijn om de schade die opgelopen is zelf te herstellen. Daarbij zijn we voor het grootste deel 

afhankelijk van de overheid. Je ziet veel beleidstaal, naar nog weinig concrete actie mbt goed onderbouwde 

plannen. Zoals het er nu naar uitziet moeten we hier vooral met eigen middelen op inzetten, daarbij zijn we niet 

in staat hele grote structurele investeringen te doen. We hebben de overheden wel nodig. Reactie Bondsraad: 

Terecht maar soms volgt geld ook als er goede plannen liggen. Goed dat er interventies en plannen liggen. We 

praten straks bij het financiële deel nog over een strategische toevoeging van 200K, misschien kunnen we daar 

wel een groter bedrag van maken als er goede plannen liggen. Laten we de ambitie nastreven dat we die corona 

schade willen inlopen. We kunnen een beetje zelf financieren, en hebben dan vooral ook de overheid nodig. 

Voor de overheid is het makkelijker als er goede plannen liggen. 
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- Bondsraad: Goed om te horen dat er een plan ligt als we weer mogen volleyballen. Belangrijk dat het ook een 

plan is voor als we weer een beetje open kunnen dan wel dicht moeten. Reactie Bondsbestuur: We hebben 

continu voor alle scenario’s plannen klaar liggen. Zowel voor de competitie als voor het WK. Zo zorgen we voor 

aansluitende financiering en risicomanagement. Dit neemt op dit moment veel van onze tijd in beslag. 

 

- Bondsraad: We maken ons grote zorgen over de verbondenheid van clubs met de Nevobo. Het ene idee ligt 

nog niet bij het bestuur of het volgende idee ligt er al weer. We moeten ons afvragen hoe we in onze 

communicatiekanalen wat meer kunnen meer inspelen op de dagelijkse praktijk binnen clubs. Niet te veel 

andere info op dit moment. Reactie Bondsbestuur: De kunst is inspelen op de dagelijkse operatie waarin clubs 

iedere dag bezig zijn het hoofd boven water te houden in verhouding tot het perspectief op de toekomst. Dit is 

in de kern waarom we moeten investeren in de professionalisering en onderstreept de richting die we gekozen 

hebben. Vraagt van ons timing, taal, balans, wanneer we wat precies naar wie communiceren. De komende tijd 

meer focus op vandaag en hier en nu. We draaien structureel wel aan de juiste knoppen maar moeten dat goed 

blijven onderbouwen en doorvertalen in de communicatie.  

 

- Bondsraad: Voor veel verenigingen is de Nevobo belangrijk voor de competitie. We moeten dan ook goed 

kijken naar het scenario dat in de maanden dat we kunnen spelen we ook werkelijk kunnen spelen. Wellicht met 

kleinere poules bijvoorbeeld. Belangrijk om als bond wedstrijden te organiseren zodra het kan. Reactie 

Bondsbestuur: Eens dat als de corona situatie structurele patronen krijgt we naar alternatieve 

organisatiemodellen van de competitie moeten. Daarbij moeten we voorkomen binding te verliezen en dat 

mensen dientengevolge zelf gaan organiseren. We realiseren ons de kwetsbaarheid en dit heeft onze hoogste 

aandacht.  

 

De Bondsraad stelt de nieuwe strategie ‘Samen op weg naar sportief en maatschappelijk goud’ vast. 

De Bondsraad stelt het jaarplan 2022 vast. 

 

5. Financiën  

5a. Forecast realisatie 2020 

Zie powerpoint presentatie. 

 

5b. Begroting 2022 

Zie powerpoint presentatie. 

 

5c. Sportstimuleringsbijdrage 2022 

We zien dat de Sportstimuleringsbijdrage steeds meer onderdeel wordt van de reguliere begroting. Het 

Bondsbestuur wil de Bondsraad vast in overweging meegeven om de 2,50 euro per lid van de 

Sportstimuleringsbijdrage in de (nabije) toekomst toe te voegen aan de reguliere contributie. Dit komt terug bij 

de werkconferentie (actie mw. Fledderus). 

 

Terugkoppeling Financiële Commissie 

In de werkconferentie goed om naast de beleidsmatige ook de financiële aspecten op de middellange en lange 

termijn te bekijken (en bijbehorende financieringsstructuur) (actie mw. Fledderus). 

 

Tevens is er aandacht nodig voor de bezetting van de FC omdat er een aantal leden uittreden. 

 

Bondsraad: Dank voor de heldere toelichting tav de besteding van de middelen en de multiplier. In het 

vooroverleg hebben we het er ook over gehad dat de 200K die ingezet wordt voor de versnelling van de 

strategische agenda voortkomt uit de 800K. De 200K betreft dan ook eigen middelen en we willen ervoor 
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waarschuwen dat we bijvoorbeeld via FTE investeringen de eigen lopende organisatie mee financieren voor 

meerdere jaren. Dit in de context van een benodigd corona herstelplan voelt niet logisch. Reactie Bondsbestuur: 

De plannen mbt de 800K komen uit 2021. Voordat we wisten wat er vanavond besloten wordt hadden we de 

ambitie de strategische agenda te versnellen. Als we besluiten de contributie te restitueren en dit niet anders 

gefinancierd krijgen, dan zijn we flexibel in de besteding. Er zitten tijdelijke contracten achter de inzet van 

nieuwe FTE’s. Als bv de online marketeer niet structureel te financieren is, dan kunnen we daarop ingrijpen. De 

projectleider professionalisering laat een gat bij de accountmanagers achter omdat dit een verschuiving van 

medewerker betreft. We moeten dan ook structureel naar de personeelsinvulling kijken richting de langere 

termijn. Er zitten nog geen structurele kosten aan vast omdat we juist met alle onzekerheden flexibiliteit willen 

houden. 

 

Bondsraad: Moeten we deze beslissing nu nemen met wat we nu weten (en niet weten)? Gaan we nu iets in 

gang zetten wat we later misschien anders in moeten zetten? Reactie Bondsbestuur: Daarom hebben we juist 

gekozen voor voorzichtigheid irt de inzet van een minimaal eigen vermogen. We hadden het bedrag zonder visie 

kunnen toevoegen aan het eigen vermogen, we hadden ook de 800K direct kunnen uitgeven. We hebben 

gekozen voor een genuanceerde strategie gericht op kwalitatieve versterking die direct ten goede komt aan het 

volleybal. Dit is bewust transparant gemaakt in het strategisch fonds. 

 

Bondsraad: De toelichting geeft goede informatie hoe erover nagedacht is. We kunnen ons het helemaal 

voorstellen in de situatie van een maand geleden. Het is een pijnpunt waar we nu in zitten. We moeten vandaag 

niet over die 200K beslissen die uit het eigen vermogen komt. Reactie Bondsbestuur: We hopen goedkeuring te 

krijgen op de totale begroting 2022. Het is niet zo dat het geld morgen de deur uit is. We stellen nu vast en in de 

huidige situatie van onzekerheid moeten we later eventueel terugkomen met een herziene begroting. 

Voorzichtigheid is geboden. Het zal niet hangen op die 200K. De overheid heeft de NOW weer open gezet en zal 

gaan ondersteunen. In het licht van het gesprek net hoe we anticiperen op wat er op ons af gaat komen is een 

deel van de investeringen van die 200K ook nodig om te anticiperen om straks gas te kunnen geven irt de 

ambities die we met elkaar hebben. Vraagstukken die hier liggen hebben een dubbele werking, deze zijn direct 

herleidbaar tav het versterken van verenigingen. Ongeacht de situatie waar we in zitten is anticiperen 

noodzakelijk. Dat doen we met voorzichtigheid irt die 800K. Parallel weten we dat er nieuwe NOW komt. 

Daarmee kunnen we financieel onze verenigingen en onze eigen organisatie ontlasten. We vragen dit daarom 

niet te koppelen aan een corona herstelplan maar juist te anticiperen op de werkelijkheid die op ons afkomt. 

Anders trekken we ook een deel van het perspectief weg en kijken we alleen naar wat er voor onze voeten ligt 

en niet waar we uit willen komen. 

 

Bondsraad: Kunnen we de inzet van de middelen koppelen aan de werkconferentie om daar nog eens goed met 

elkaar naar te kijken? We kunnen hier wellicht in januari uitgebreider met elkaar bij stil staan. Reactie 

Bondsbestuur: Gezien de governance moeten we in een werkconferentie niet de verantwoordelijkheid voor de 

begroting leggen. De totale discussie moet wel richtinggevend/ kaderstellend terugkomen. We hebben de 

voorkeur de werkconferentie echt fysiek te doen. We stellen voor een sterretje te zetten mbt de aanwending 

van de 200K: als er structurele veranderingen komen die we nu nog niet kunnen voorzien, dat we heel snel 

terug komen met een herziene begroting. In het verleden hebben we ook blijk gegeven dat we direct 

anticiperen mbt restitutie, een herziene begroting kan te allen tijden.  

Reactie Bondsraad: Laten we juist ten tijde van onzekerheid die investeringen doen waar je zelf achter staat en 

regelmatig een update vragen. Reactie Bondsbestuur: De Bondsraad kan gezien de actuele ontwikkelingen aan 

het Bondsbestuur meegeven om flexibel te zijn en actief op de actualiteit te anticiperen. Reactie Bondsraad: De 

beantwoording door het Bondsbestuur geeft veel duidelijkheid. Zit er een risico in de begroting rondom de side 

events van het WK? Reactie Bondsbestuur: De afspraken die gemaakt zijn met de WK 2022 BV is inderdaad dat 

een groot deel van de risico’s niet bij ons ligt. De risico’s zitten er wel in. Als er onverhoopt ergens een heel 
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groot tekort zou ontstaan dan hebben we wel degelijk daar rekening mee te houden en een aandeel in te 

nemen. De dekking die wij uit de WK begroting krijgen was 900K, die hebben we inmiddels omlaag geschroefd 

naar 600K. Het aandeel in de totale WK begroting van 25 miljoen is zeer beperkt. We houden vinger aan de pols, 

dit betreft een beheersbaar risico.  

 

De Bondsraad stelt de begroting 2022 vast en geeft het Bondsbestuur mee flexibel te blijven zodat actief op de 

actualiteit geanticipeerd kan worden. Mochten er structurele veranderingen komen die we nu nog niet hebben 

voorzien, dan zal in het voorjaar een herziene begroting worden gepresenteerd. De Bondsraad zal regelmatig 

worden geïnformeerd over de ontwikkelingen. De Meerjarenbegroting 2022-2026 komt terug in het verlengde 

van de werkconferentie. 

 

6. Resultaten vergroten lokale impact volleybal 

Met het project Vergroten lokale impact volleybal zijn grote stappen voorwaarts gezet om het volleybal aan de 

basis te versterken d.m.v. professionalisering. Alfred Barkhuis geeft namens Superclub Sudosa-Desto (Assen) 

een presentatie over hun regionale rol. Dat doet hij samen met Stephan Blauw van Ritola (Zuidlaren), een 

vereniging die door de professional van Sudosa-Desto wordt ondersteund. Vervolgens heeft Nevobo 

projectleider Dorien Tenhaeff de aanwezigen geïnformeerd over de resultaten in 2021 en hoe we vooruitkijken 

naar 2022. In de powerpoint presentatie in de bijlage is de presentatie terug te zien. 

 

Reactie Bondsraad: Hier worden we heel enthousiast van, we zitten met de inzet op professionalisering echt op 

de goede weg! Verzoek om naar de term ‘Superclub’ te kijken omdat dit niet bij iedereen goed valt omdat dit 

een ongelijkheid suggereert. Op verschillende plekken in het land is de naamgeving door clubs zelf al aangepast. 

Reactie Bondsbestuur: Er wordt naar de term gekeken, hier loopt een inventarisatie voor.  

 

Reactie Bondsraad: Goed om de verbinding met alle clubs te maken door aan te geven welke professional met 

welke opdracht waar bezig is en daarbij aan te geven ook clubs buiten die regio (digitaal) zouden kunnen 

aanhaken. Dit is ook besproken tijdens de Volleybal cafés.  

 

7. Evenementen en partnerships 

De Bondsraad is geïnformeerd over de strategische evenementenkalender en de ontwikkelingen rondom 

partnerships, zie powerpoint presentatie. 

 

8. Wijzigingen reglementen 

De Bondsraad is verzocht om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in het Wedstrijdreglement H1 

Volleybal Competitie en H2 Eredivisie. Aanleiding voor de wijzigingsvoorstellen is het plan Eredivisie 2021+ .  

Zie vergaderstukken voor de wijzigingen in reglementen die zijn voorgesteld. 

 

Voorstel aantal sets regio Noord en West 

Reactie Bondsraad: Het aantal te spelen sets op 1 lijn krijgen is een goed voorstel. Is de Noordoost polder hier 

ook op uitgevraagd? Reactie Bondsbestuur: Hier is eerder inderdaad navraag naar gedaan. Bovendien werden 

er steeds meer aanvragen ingediend om teams in te delen in een poule waar 4+1 sets gespeeld worden. Daarbij 

is toegezegd dat de regiomedewerkers kunnen ondersteunen indien verenigingen hierdoor problemen 

ondervinden. Ook in regio West is het uitgevraagd. Reactie Bondsraad: Er worden wisselende reacties gehoord 

in de Noordoost polder, graag dan ook zorg voor een goede communicatie. 
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Voorstel vv Sliedrecht m.b.t. invallersbepaling libero 

Reactie Bondsraad: Het voorstel mbt de libero zou je als grote vereniging kunnen ‘misbruiken’ zodat je er veel 

voordeel van hebt. We zijn akkoord maar roepen clubs op zorgvuldig om te gaan met de toepassing van de 

regels zoals ze bedoeld zijn. Tevens vragen we de toepassing te blijven monitoren. 

 

De Bondsraad stemt in met de voorgestelde wijzigingen in de reglementen. 

 

9. Benoemingen en afscheid 

De Voorzitter informeert de aanwezigen dat dhr. Van Gils in regio Zuid is benoemd als lid van de Bondsraad. 

Tevens dat dhr. Wierenga (regio Noord) is herkozen voor een nieuwe termijn in de Bondsraad.  

 

In regio Zuid is dhr. Haerkens afgetreden. Dhr. Sprenger dankt hem voor zijn bijdrage aan het volleybal. 

 

De Bondsraad stemt in met de herbenoeming van de heer Lammers als lid van de Financiële Commissie.  

Dhr. Sterk en mw. Zwaga hebben te kennen gegeven te stoppen als respectievelijk voorzitter en lid van de 

Financiële Commissie en treden derhalve af. Dhr. Sprenger dankt beiden voor hun inzet in de afgelopen jaren. 

Aanvullend richt dhr. Sprenger nog enkele woorden tot dhr. Sterk waarin hij zijn waardering uit voor de 

professionaliteit van dhr. Sterk waarmee hij iedereen scherp hield.  

 

We zijn op zoek naar een nieuw intern lid voor de Financiële Commissie als vervanger van dhr. Sterk waarbij 

voorgesteld wordt om dhr. De Pauw toe te voegen. De Bondsraad stemt in met de benoeming van dhr. De Pauw 

als lid van de Financiële Commissie. De Financiële Commissie bestaat uit twee interne leden uit de Bondsraad en 

twee externe leden die geen zitting hebben in de Bondsraad. Dhr. Mijnsbergen is het andere interne lid. Zijn 

laatste termijn in de Bondsraad loopt in juni 2022 af. Er wordt dan ook gezocht naar een nieuw intern lid als 

opvolger voor dhr. Mijnsbergen en een nieuw extern lid als opvolger van mw. Zwaga. 

 

De Bondsraad stemt in met de herbenoeming van de heer Stam als lid van de Strafcommissie. 

 

Binnen het Bondsbestuur wordt afscheid genomen van dhr. Verveld. Dhr. Verveld wordt benoemd tot Lid van 

Verdienste. Met deze onderscheiding wordt hij bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het Nederlandse 

volleybal als penningmeester van het Bondsbestuur.   

 

Voor de opvolging van dhr. Verveld wordt mevr. Fledderus voorgedragen. De Bondsraad stemt in met haar 

benoeming.  

 

Binnen het Bondsbestuur wordt afscheid tevens genomen van dhr. Meppelink. Dhr. Meppelink treedt per 1 

januari 2022 in dienst van de Nevobo als Technisch Directeur Zaalvolleybal. Dhr. Meppelink wordt bedankt voor 

zijn grote inzet als regiovoorzitter Noord q.q. lid van het Bondsbestuur, tegelijkertijd is dit nog geen definitief 

afscheid gezien de rol die dhr. Meppelink als personeelslid bij Nevobo gaat vervullen.    

 

Voor de opvolging van dhr. Meppelink wordt mevr. Damsma voorgedragen. De Bondsraad stemt in met haar 

benoeming.  

 

Klik hier voor een nieuwsbericht over de vernieuwde samenstelling van het Bondsbestuur. 

 

 

  

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/02/21/vernieuwd-bondsbestuur-nevobo-stelt-zich-voor
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10. Rondvraag en WVTTK 

Dhr. Kroonen: Met wie kan ik contact opnemen voor vragen over Sportlink en de veiligheid van Sportlink? 

Reactie Bondsbestuur: Dat mag met Hans de Vos.  

 

Sluiting 

De Voorzitter sluit de vergadering om 13.25 uur. 

BESLUITEN 
 

1. Agendapunt 3: De Bondsraad stelt het verslag van de vergadering van 26 juni 2021 vast. 
2. Agendapunt 4: De Bondsraad stemt in met de nieuwe strategie ‘Samen op weg naar sportief en  

maatschappelijk goud’. 
De Bondsraad stemt in met het jaarplan 2022. 

3. Agendapunt 5: De Bondsraad stemt in met de begroting 2022 en geeft het Bondsbestuur mee  
 flexibel te blijven zodat actief op de actualiteit geanticipeerd kan worden. Mochten er 
structurele veranderingen komen die we nu nog niet hebben voorzien, dan zal in het 
voorjaar een herziene begroting worden gepresenteerd.  

 De Bondsraad stemt in met het voorstel voor de besteding van het  
 Sportstimuleringsfonds 2022. 

4. Agendapunt 8: De Bondsraad stemt in met de voorgestelde wijzigingen in de reglementen. 
5. Agendapunt 9: De Bondsraad stemt in met de (her)benoeming van dhr. Lammers en dhr. De Pauw 

als lid van de Financiële Commissie. 
De Bondsraad stemt in met de herbenoeming van de heer Stam als lid van de 
Strafcommissie. 
De Bondsraad stemt in met de benoeming van mw. Fledderus als penningmeester 
van het Bondsbestuur. 
De Bondsraad stemt in met de benoeming van mw. Damsma als regiovoorzitter 
Noord q.q. lid van het Bondsbestuur. 
 

ACTIEPUNTEN 
 
1. Organisatie werkconferentie        Dhr. Davio  
 
2. Gesprek over Sportstimuleringsbijdrage als aparte stroom of onderdeel van de  
contributie agenderen bij de werkconferentie     Mw. Fledderus  
 
3. Meerjarenbegroting 2022-2026 en bijbehorende financieringsstructuur  
agenderen bij de werkconferentie       Mw. Fledderus 
 
 
BIJLAGEN 
Presentatie Bondsraad 18 december 2021 
Vragen en antwoorden regio Zuid en West 


