
Welkom bij de 
Bondsraad

18 december 2021



1. Opening



• Afwezig: 
Michel Everaert
Rogier van Gils (nieuw BR-lid Z)
Edwin Lammers (FC)

• Speciaal welkom: 
Mieke Damsma (kandidaat regiovrz N)
Aad Verveld
Herman Meppelink
Simone Zwaga (FC)
Joris Meegdes
Jan Kroon
Kevin Winkelhorst (stage governance)
John Konijn (vrz Reglementencie)
Jeroen van der Linden (OR)

Opening



2. Mededelingen en 
ingekomen stukken



Mededelingen

• In de persconferentie is aangegeven dat de huidige maatregelen met o.a. avondklok van 
17-5 uur in stand blijven tot 14 januari. Dit betekent:
• Verplaatsing NOJK: doorschuiven speelweekenden, finale 21 mei
• Verplaatsing NGJK: van 21 mei naar 4 juni 
• Verplaatsing NK Beach Indoor naar 23-24 april
• Voorbereiding herstart competities vanaf 17 januari
• Geen PD-wedstrijden dit seizoen

• Formatie nieuwe kabinet: in regeerakkoord komt sport marginaal terug. Dit zijn niet de 
stappen voorwaarts die we hoopten. We blijven hard werken om het belang van sport en 
sportverenigingen te onderstrepen.



Ingekomen stukken

• Vragen regio Zuid
• Vragen regio West
• Stukken Financiële Commissie



3. Verslag Bondsraad 
d.d. 26 juni 2021



De Bondsraad wordt 
verzocht het verslag van 

26 juni 2021 vast te stellen



4. Strategische cyclus



Tussenstand Jaarplan 2021

• Veel activiteiten en ontwikkelingen zijn gerealiseerd
• Soms iets extra gedaan & soms iets doorgeschoven in de tijd
• Via Jaarverslag 2021 in de BR van juni 2022 de volledige rapportage
• Nu alvast de highlights van activiteiten en ontwikkelingen per afdeling



Competitie, arbitrage & ICT
• Vrije inschrijving 1e klasse en lager doorgevoerd
• Halfjaar-competitie senioren en competitie onder 21 in enkele regio’s doorgevoerd

• Kwartiermaker arbitrage aangesteld m.i.v. 1 december 2021

• Soft launch Mijn beachvolleybal app
• 1e testfase DWF 2.0 succesvol doorlopen: gefaseerde uitrol 2022

Sportontwikkeling
• Projectleider Jeugdvolleybal aangesteld
• Visie op Jeugdvolleybal gelanceerd en gestart integratie
• Webinars en kennisbank BMO-aanbod (Volleybalspeeltuin + OldStars Volleyball) 
• Buitenvolleybal activiteiten in coronatijd gestimuleerd en ondersteund

• Online trainersregistratie om communicatie te vergemakkelijken
• Nieuwe contracten met ondernemers die opleidingen organiseren

• Projectleider Professionalisering aangesteld
• 24 Superclubs gerealiseerd
• Verenigingsmonitor gestart
• Actieve rol vervuld als Adviseur Lokale Sport in 34 gemeenten
• Partnerships gestart mbt Accommodatiebeleid/-begeleiding voor beach en indoor

• Samenwerking gestart/gecontinueerd met 9 landen + NL Caribean

Topsport
• Belangrijke stappen Eredivisieplan 2021+ met o.a. live streaming, ombuiging RTC’s, opzetten 

(regionale) samenwerkingsverbanden, horizontale instroom, nieuwe licentie eisen per ‘22-’23
• BTN: 3 teams naar Olympische Spelen, resultaten helaas tegenvallend
• EK in Wenen 2e plaats voor twee jonge teams (Boermans/de Groot & Schoon/Stam)
• Hoogtepunt 1e plaats Boermans/de Groot op Grand Slam Gstaad
• Volleybaldames en Lange Mannen zijn via VNL’s en EK geplaatst voor de WK’s
• Meiden behaalden knappe 4e plek op WK <20 in eigen land
• Zitvolleybalteams zijn in opbouw en hebben geroken aan het internationale niveau tijdens het EK

Communicatie & Marketing
• Start livestreams Eredivisie naast volleybal.nl in Mijn Volleybal app
• Start video first aanpak: sterke content, meer engagement, betere exposure opleidingen, atleten, 

sponsoring en maatschappelijke waarde
• Lancering professionalisering en continue content over en door clubs, incl. maatschappelijke 

waarde
• Campagne Play Volleybal, incl. toolkit voor clubs en verenigingszoeker met volleybalaanbod in NL

Financiën
• Overgang naar nieuwe administratie en salarisadministratie binnen Exact
• Eerste NOW-afrekeningen ingediend met goedkeurende controleverklaringen
• 3 grote subsidie-afrekeningen vastgesteld:

• EK Heren 2019
• OKT Heren 2019
• OKT Dames 2020

• Verdere verbeteringen P&C-cyclus 

HR & Organisatie ontwikkeling
• HR Cyclus geïmplementeerd 
• Personeelshandboek gepresenteerd
• HR Centrum opgericht en al diverse projecten afgerond, zoals vernieuwing ziekteverzuimbeleid en 

visie op en regeling voor hybride werken. Naast Watersportverbond en NGF hebben ook 
Nederlandse Skivereniging en KNHB zich aangesloten.

Evenementen

Continental Cup
23 - 26 juni 2021

King of the Court 
9 - 12 september 2021

WK meisjes <20
9 - 18 juli 2021

https://www.youtube.com/watch?v=RnlygHZxorA
https://youtu.be/enwBjqB1jXs


Samen op weg naar sportief en maatschappelijk goud



De Bondsraad wordt 
verzocht de nieuwe strategie 

2022-2026 ‘Samen op weg 
naar sportief en 

maatschappelijk goud’ vast 
te stellen



Jaarplan 2022

• Onzekerheid volgende fase bestrijding corona pandemie: blijven anticiperen
• Hoe dan ook: 2022 gaat een onwaarschijnlijk en uniek volleybaljaar worden!
• Richtinggevend plan met belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen per afdeling:

• Competitie & ICT
• Arbitrage
• Sportontwikkeling & Opleidingen
• Evenementen
• Topsport
• Communicatie & Marketing
• Financiën
• HR en organisatie ontwikkeling



De Bondsraad wordt 
verzocht het Jaarplan 2022 

vast te stellen



5. Financiën 



Prognose 2021 en
Begroting 2022



Uitgangspunten

Extra inzet van middelen t.b.v. realiseren Strategische Agenda

Onzekerheid rondom Covid – 19

Lotto bijdrage, sponsoropbrengsten en topsportprogramma’s o.b.v. beste inschatting

Stimuleringsbijdrage (o.b.v. 97.100 leden) € 242.750 (2021: € 257.000)

Bijdrage leden aan professionalisering verenigingen: € 485.500 (2021: € 340.000)

Totale loonstijging ca. € 110.000 (1,8%) - periodieken en algemene loonstijging van 2%)

Inflatie team- en inschrijfgelden van 2,5%



Over de Covid-jaren 2020 en 2021 wordt per saldo een 
batig sado van € 800k verwacht

2020 2021



Reguliere opbrengsten 2022 op gebruikelijk niveau
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.. er zijn belangrijke verschuivingen in opbrengsten
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Kostenstijging is beheerst…
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Professionaliserings-
bijdrage 2022



PROFESSIONALISERINGSBIJDRAGE 2022

€ 485.500 Bijdrage door leden

€ 215.000 24 bestaande superclubs

€ 174.100 20 nieuwe superclubs voor 2022

€   20.000 strategische versnelling 2022: 8 nieuwe superclubs

€     409.100

€    76.400 Reservering professionalisering 2023 e.v.



Sportstimulerings-
bijdrage 2022



VOORSTEL:

2022 2021

1. € 50.000 € 40.000 Scholing technisch kader

2. € 80.000 € 80.000 Ontwikkeling jeugd programma’s

3. € 30.000 zie 2 Ontwikkeling senioren programma’s

4. € 20.000 - Maatschappelijke impact

5. € 12.750 €  32.000 Advies accommodaties (‘22: indoor; ‘21: beach)

6. € 40.000 €  30.000 Faciliteren regionale samenwerkingsverbanden

7. € 10.000 €  15.000 Impuls Eredivisie

8. - €  60.000 Sportstimulering door verenigingen



De Bondsraad wordt 
verzocht de besteding van 

de Sportstimuleringsbijdrage 
2022 goed te keuren



Advies van de 
Financiële Commissie



De Bondsraad wordt 
verzocht 

in te stemmen met de 
Begroting 2022



6. Evenementen en 
partnerships



Evenementen 2022 in Nederland

• 5 - 9 januari WEVZA U18 Papendal – verplaatst naar Italië
• 18 april (2e Paasdag) Bekerfinales
• 23 – 24 april NK Beach Indoor Aalsmeer
• 21 mei Finale NOJK
• 4 juni Finale NGJK
• 8 – 12 juni EK beachvolleybal U22 Vlissingen en Werkendam
• Augustus King of the Court Utrecht
• Augustus NK beachvolleybal
• 23 sept – 15 okt WK dames 2022



Programma WK dames (Corona volente)



22 september teampresentatie 



23 september openingswedstrijd













15 oktober finale GelreDome



Side events WK dames 2022 (corona volente)

Bijzonderheden
• 3 stadions GelreDome
• 30 Gelderse gemeenten betrokken bij verblijf 1e ronde
• Side events:

• Sportstimulering - versterken verenigingen
• Fanzones met veel activiteiten
• FIVB congres – FIVB medisch congres
• Food paviljoen bij GelreDome



Host gemeenten



Kick-off host gemeenten



Foodpaviljoen



Foodpaviljoen



Partnerships

− Rabobank sponsor breedtesport

− Mizuno verlengt contract en breiden we uit met kleding. Dit zullen we aankomende 

week bekendmaken.

− Hopen binnenkort 2 nieuwe sponsoren te presenteren

Overheden

− Met diverse gemeenten wordt gesproken over toekomstige evenementen



7. Resultaten 
vergroten lokale 
impact volleybal



Samenwerkende clubs

• In beeld met welke verenigingen de 
samenwerking gezocht gaat worden of al is 
ontstaan.

• Oranje = huidige Superclubs
• Groen = samenwerkende clubs 



Superclubs 2024

• Potentiële Superclubs tussen nu en 2024

• Oranje = huidige Superclubs
• Blauw = potentiële Superclubs



Next steps

Onze verenigingen
• Superclubs: huis op orde, dan nieuw aanbod/ begeleiding/ samenwerkingen. Professional 

zorgt voor versnelling. Bv. inspelen op corona, organisatie activiteiten, verbinding naar 
externen, benutten van kansen. 

• Omliggende clubs: kick-off/ regiobijeenkomsten i.s.m. Superclubs. Gedeelde ambities 
definiëren en versnelling aanbrengen op het werk in deze ambities.

• Potentiële Superclubs: begeleiding intensiveren bij algemene ambitie vorming van clubs 
om daarna vertaalslag naar professionalisering te maken, zowel door AM als externe 
procesbegeleiders.



Lerend netwerk = kennisdeling, kennisborging en impactmeting
• Superclub bestuur en professional intervisies, WhatsApp groepen
• (Tussentijdse) evaluaties, verenigingsmonitor
• Samenwerkingen aangaan met partners & stakeholders op kennisgebieden. 

O.a. onderwijs i.r.t. potentiële professionals

Communicatie en zichtbaarheid
• Informatie, inspiratie, resultaten naar clubs, partners & stakeholders zoals gemeenten
• Voorbeelden: partner & stakeholder mailing, speciale mailing professionaliseren clubs, 

inspiratie artikelen

Digitale omgeving professionalisering
• Tools, kennis en uitwisseling in 1 online platform voor alle clubs



Superclub-traject



Onze Missie

Sudosa-Desto wil zoveel mogelijk 

mensen laten genieten van volleybal



Ontwikkeling volleybal in de regio: aantal jeugdleden 

en daarmee het aantal jeugdteams neemt af in de regio





Volleybalniveau verhogen zodat er betere en sterkere jeugdcompetities komen in de regio



verenigingen helpen om meer jeugdleden te krijgen en behouden



Aanpak

Uitvoering om 
volleybalniveau/-beleving te 
versterken / te verbeteren

Regio informeren / verkennen
Per vereniging / groep 

verenigingen doelstelling(en) 
definiëren

Nevobo periodiek informeren over de voortgang via Accountmanagement



Een vereniging waar op dit moment vooral plezier en 

gezelligheid voorop staat

Een vereniging met ruim 180 leden 

Een vereniging die bestaat uit 7 CMV -, 5 jeugd -, 4 

dames - , 2 heren - en 2 recreantenteams 

Wie zijn wij?



Onze doelen?

Jaarplanning maken voor de jeugd 

Samenhang in de oefenstof creëren 

(Assistent) trainers opleiden

Vaste plek van communiceren voor bestuur,  

commissies en leden

Vrijwilligersbestand vergroten



Eerste 

ervaringen

Verbinding

Samenwerken

Ideeën



Door goede samenwerking de 
krachten bundelen om het 
volleybalniveau en 
volleybalbeleving in het 
Noorden te versterken!

SUcces DOor SAmenspel



8. Wijzigingen  
reglementen



Overzicht wijzigingen Reglementen 

• Wedstrijdreglement Competitie
• Wedstrijdreglement Eredivisie
• Voorstel aantal sets regio Noord en West
• Voorstel vv Sliedrecht m.b.t. invallersbepaling libero



De Bondsraad wordt verzocht 
om de voorgestelde wijzigingen 

in de reglementen vast te 
stellen 



9. Benoemingen en 
afscheid



• Bondsraad
Benoemd: Rogier van Gils (Z)
Herbenoemd: Pieter Wierenga (N)
Afscheid: Bart Haerkens (Z)

• Financiële Commissie
Herbenoeming: Edwin Lammers
Afscheid: Simone Zwaga

• Strafcommissie
Herbenoeming: Gerrit Stam

(Her)benoemingen 
en afscheid 



• Bondsbestuur
Benoeming:  Linda Fledderus (Penningmeester)

Mieke Damsma (Regio vrz N)

Afscheid:       Herman Meppelink (Regio vrz N)
Aad Verveld (Penningmeester)

(Her)benoemingen 
en afscheid 



10. Rondvraag en 
WVTTK



Fijne feestdagen & 
tot in het nieuwe 

jaar!


