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Notulen Bondsraad 16 december 2017 
 
Aanwezig:  
Bondsbestuur   : Dhr. P. Sprenger (voorzitter) 

Dhr. G. Hulshof  
     Dhr. A. Verveld 
     Dhr. F. Muijzers 

Dhr. H. Meppelink 
Dhr. R. Bergwerff 

Directie    : Dhr. G. Davio 
     Dhr. M. Everaert 
Notulen    : Mevr. A. Milder 
Regio Noord   : Dhr. J. Hoekstra  
     Mevr. M. van Oorschot 
     Dhr. P. Wierenga 
Regio Oost : Dhr. G. Beijers 
  Dhr. H. Ebbers  
  Dhr. G. Hahn 
     Dhr. F. Sterk 
Regio West   : Dhr. M. Hack 
     Dhr. M. Mijnsbergen 
Regio Zuid   : Dhr. B. Haerkens 
     Dhr. A. Kramer  
     Dhr. M. Musters 
Belangstellenden  :  Dhr. O. van Andel 

Dhr. M. van Berkel 
Dhr. J. Boom 

     Dhr. J. van Iersel 
Dhr. G. Klein 
Dhr. E. Lammers 
Dhr. J. Meegdes 

     Mevr. J. Pleizier 
     Dhr. P. van Tarel 
     Dhr. H. de Vos 
     Mevr. S. Zwaga 

 
1. Opening 
De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder het nieuwe bondsraadlid 
dhr. Wierenga (regio Noord). Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Eijpe en de heren Daas,  
v/d Gugten, Klein Lankhorst, Knook en Maas. 
Dhr. Wierenga stelt zichzelf voor. 
 
02. Mededelingen en ingekomen stukken 
De Voorzitter benoemt de hoogtepunten van 2017. Eén van onze doelen is het vergroten van de impact van het 
volleybal, met name op het versterken van de verenigingen en de lokale infrastructuur. Dit hebben we gedaan 
d.m.v. succesvolle evenementen maar ook op lokaal niveau gebeuren er mooie dingen. Het begint bij de 
verenigingen; de lokale energie van mensen is de basis voor de groei van de sport. Ook in 2017 hebben we 
honderdduizenden mensen met plezier laten volleyballen, met behulp van duizenden (bestuurlijke) vrijwilligers. 
Voor het eerst in de geschiedenis is bijna ons totale sponsorhuis gevuld. Dit is mede de verdienste van ons 
gezamenlijke beleid, we mogen er trots op zijn dat veel bedrijven zich thuis voelen in ons volleybalhuis.  
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Het feit dat 2018 de hoogste begroting ooit heeft, geeft aan dat we kunnen investeren in onze sport. Daar 
mogen we heel blij mee zijn want dat is zeker niet overal het geval.  
De verhuizing naar DeWeerelt is gericht op het verder ontwikkelen van de cultuur van het volleybalhuis en het 
stimuleren van de synergie met andere ambitieuze sportbonden. De volgende stap is het ons verder 
ontwikkelen op het gebied van data en marketing. De processen hiervoor zijn het afgelopen jaar gestart. 
Complimenten voor de enorme inzet van de werkorganisatie en de bestuurlijke stabiliteit waardoor we steeds 
sterkere mogelijkheden voor de toekomst scheppen. Want overheden, sponsoren, collega-bonden en de FIVB 
en CEV kijken steeds meer onze kant op en spreken hun waardering uit waar het volleybal vandaag de dag staat. 
Dhr. Davio is tevreden met de nieuwe huisvesting waarin alle partijen elkaar op een natuurlijke manier 
ontmoeten. Om het pand goed te kunnen runnen is samen met de andere vier bonden de stichting DeWeerelt 
opgericht. Hij maakt daar namens de Nevobo deel van uit en legt verantwoording af aan het Bondsbestuur.  
-In het topvolleybal waren de prestaties over het algemeen goed. Het postolympisch jaar was een leerzaam jaar 
voor een aantal teams om de lessen te trekken en vooruit te kijken. 
-Vorige keer is het plan talentontwikkeling vastgesteld. Daarna is er voortvarend aan de slag gegaan: de locaties 
zijn bekend en er wordt nu gesproken met de nieuwe staf. In maart vindt de startbijeenkomst plaats en in april 
de selectietrainingen.  
-De Eredivisie staat op de agenda van de informele Bondsraad in maart. We beleven nu het eerste seizoen in de 
nieuwe opzet; er zijn veel uitdagingen maar er worden ook resultaten geboekt zoals de lancering van het 
Eredivisieplatform inclusief statistieken.               (dhr. Davio) 
-Dinsdag is het rapport SI in de sport van de Commissie de Vries gepresenteerd. We zijn hier nauw bij 
betrokken. We gaan nadenken hoe we de gegeven adviezen kunnen implementeren en er voor kunnen zorgen 
dat iedereen op een onbezorgde manier van onze sport kan genieten. 
-Een aantal studenten onderzoekt of er bij de senioren wensen leven om de competitie aan te passen. 
Verrassend is dat 70% de huidige opzet prima vindt maar wellicht zit het vraagstuk meer bij de junioren.  
Het onderwerp blijft bovenaan onze agenda staan; binnenkort vindt er een werksessie plaats. 
Dhr. Musters wil daarbij graag meer aandacht voor puur het zaalaanbod en de flexibilisering daarin. 
Dhr. Davio benoemt de resultaten van de tevredenheidsmeting onder bestuurders. De uitkomsten zijn over het 
algemeen goed maar omdat we ambitieus zijn zien we nog ruimte voor verbetering. M.b.t. een collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering gaf ongeveer de helft van de verenigingen aan daar belangstelling voor te 
hebben. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht. 
-De ingekomen stukken zullen worden behandeld bij de betreffende agendapunten. 
 
03 Verslag Bondsraad 24 juni 2017 
Dhr. Mijnsbergen: (reglementen blz. 9) geeft aan te hebben gevraagd waarom er niet staat dat je op zondag 
mag spelen. Als antwoord staat genotuleerd dat de heer Davio denkt dat het te maken heeft met de 
beheersbaarheid van de competitie maar hij gaf aan dat men op sommige plekken vanuit geloofsovertuiging 
niet op zondag wil spelen. Hijzelf reageerde vervolgens dat sommigen daar waarschijnlijk geen probleem mee 
hebben, waarop de heer Daas vond dat er een scheiding tussen sport en religie zou moeten zijn. 
Dhr. Davio reageert dat die scheiding op sommige plekken soms wat anders wordt beleefd maar zegt toe de 
notulen aan te zullen passen.                         (mevr. Milder) 
Dhr. Mijnsbergen benadrukt dat zijn oproep dus was om iets te bedenken waardoor de verenigingen die wel op 
zondag willen spelen, dat ook kunnen.             (dhr. Davio) 
De Bondsraad stelt het verslag van de vergadering van 24 juni j.l. vast.  
 
04 Volleybal agenda 2017+ 
Dhr. Davio: ook voor 2018 is het jaarplan ingevuld o.b.v. de zes pijlers van onze strategie. In 2017 hebben we in 
een aantal zaken vooruitgang geboekt en is een aantal dingen doorontwikkeld. Er is een tussenrapportage 
opgesteld maar de totale terugkoppeling vindt plaats in juni. Zowel de resultaten uit de tussentijdse rapportage 
als de enquête onder bestuurders zijn gebruikt als input voor voorliggend jaarplan.  
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M.b.t. enkele ambities heeft voor het jaarplan 2018 een herijking plaatsgevonden: 
-Bij ‘technisch kader’ bleek dat de KPI ‘aantal licenties’ geen goed beeld gaf omdat veel mensen hun licentie niet 
verlengen. Nu wordt vanuit een breder scala gekeken hoe de kwaliteit beter bewaakt kan worden.  
-Bij ‘aanbod 60+’ bleek er weinig aansluiting bij de club maar vanwege de maatschappelijke rol is het toch 
opgenomen in de ambities omtrent de lokale/regionale verbinding en samenwerking. 
-Bij ‘zeggenschap accommodaties’ zit de oplossing in verandering van de lokale gemeenschap. Er is veel kennis 
ontwikkeld maar die moet laagdrempeliger worden en we moeten samen met de clubs met gemeentes in 
gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. Dus onze activiteiten zijn wat breder gedefinieerd. 
De pijlers blijven dus staan maar er zit wel een vervolg binnen. Hoe zorgen we er voor dat flexibilisering en 
optimalisering van de competities punt van aandacht blijft? Bijvoorbeeld door het DWF toch in te voeren 
ondanks de WIFI problemen soms. Een groot compliment voor de Bondsraad en de clubs voor het 
aanpassingsvermogen in deze. Daarnaast zijn we bezig om het keuzemoment voor kinderen later te maken, 
want voor het volleybal is het niet erg om iets later met de sport te beginnen, na een brede motorische 
scholing. Samen met andere bonden zijn we aan het kijken naar een gezamenlijk aanbod. 
Hoewel 2017 werd aangekondigd als een relatief rustig jaar qua evenementen, is er indrukwekkend veel gedaan 
en in 2018 wordt daar nog een stap bij gezet. Het lukt ons echt om lokaal het verschil te maken en de impact in 
te bedden. 
Dhr. Kramer vraagt welke stappen er al zijn gezet m.b.t. het beachplatform.  
Dhr. Davio: het administratieve deel waar veel commotie over is, wordt momenteel voor de nationale 
competities en het Junior Beach Circuit ingebed in nevobo.nl. In februari gaan we het fan-engagement deel 
laden, waarbij Dela een belangrijke partner is. In 2018 wordt geleerd van de nationale competities om dat in 
2019 te vertalen naar de overige competities. Dit gebeurt allemaal binnen de reguliere begroting en activiteiten. 
De Bondsraad stemt in met het jaarplan 2018. 
 
05. Pilot Versterken verenigingen 
De Voorzitter leidt in dat er de afgelopen twee jaar veel is gesproken over de professionalisering van 
verenigingen en mogelijkheden om lokaal initiatief te ondersteunen. In september is er een overleg geweest 
met een delegatie van de Bondsraad over de vorm waarin dat zou kunnen. Manager Sportontwikkeling dhr. Van 
Tarel trekt het project en zal het voorstel toelichten. 
Dhr. Van Tarel: professionalisering is geen doel op zich maar onderdeel van het versterken van de verenigingen.  
Meestal is het ambitieniveau geen probleem maar de uitvoering daarvan wel. Zo is de veranderende vraag van 
(potentiele) leden best een uitdaging voor veel clubs. En gemeentes hebben veel ambities m.b.t. sport maar de 
subsidiestromen zijn afgestemd op bepaalde projecten voor doelgroepen en dat is niet de corebusiness van veel 
verenigingen. Omdat sport steeds meer gezien wordt als middel om andere uitdagingen op het gebied van 
welzijn en in de buurt aan te pakken, moeten de clubs de verbinding met de omgeving blijven maken.  
Een paar zaken zijn daarbij essentieel. Zo hebben veel indoor clubs nog geen zeggenschap over de 
accommodatie maar ontbreekt het aan de middelen en mensen om het op te pakken. Ook de kwaliteit en 
beschikbaarheid van het bestuurlijk en technisch kader zijn van belang, evenals het creëren van nieuwe verdien-
modellen: hoe zorg je ervoor dat mensen betalen voor de kwaliteit die ze afnemen en alle kosten gedekt worden? 
Om de clubs te versterken bestaan er al veel interventies, ook vanuit NOC*NSF en de bond. Veel kennisdeling 
vindt plaats tijdens bijeenkomsten; zo hebben de accountmanagers in november landelijk 200 clubs gezien.  
Er zijn allerlei trajecten voor advies en ondersteuning en er is scholing, maar wat nog mist is iemand die invulling 
kan geven aan de ambities. En dan kom je uit op professionalisering in de vorm van betaalde krachten om de 
clubs structureel te helpen om de executiekracht en kwaliteit te verhogen en nieuwe businessmodellen te 
ontwikkelen. Het multipliereffect is daarbij een hele mooie kans: gemeentes en provincies blijken vaak bereid 
om te investeren in een plan als de vereniging en bond dat ook doen, financieel of via een combinatie-
functionaris. Verenigingen waar een dergelijk traject al succesvol is gestart, zijn Avior in Deventer en vier clubs 
in Arnhem. Ook op een aantal andere locaties zijn we in gesprek over dit soort trajecten. Het loopt dus goed.  
Dhr. Everaert vult aan verrast te zijn door het enthousiasme van de gemeentes. Het multipliereffect is enorm; 
we moeten hier klaar voor zijn want de komende paar jaar liggen er hele grote kansen. 
Dhr. Ebbers vraagt naar de wijze van financiering. 
Dhr. Davio: de pilot wordt gefinancierd uit Volley2018, uit het budget voor het versterken van het kader.  
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Maar als in juni het Sportstimuleringsfonds 2018 nog niet volledig uitgenut is en de pilot succesvol is gebleken, 
is dat een goed moment om te besluiten een deel van dat fonds aan te wenden voor een vervolg aan de pilot.  
De Bondsraad ondersteunt het voorstel om vanuit Volley 2018 5-10 pilots te starten en in juni bij een positieve 
tussentijdse evaluatie te besluiten om algemene middelen (waaronder mogelijk het Sportstimuleringsfonds) in 
te zetten voor het uitbreiden of doorzetten van het aantal professionaliseringstrajecten. 
De Voorzitter dankt de Bondsraad voor haar instemming omdat dit een buitengewoon belangrijke strategische 
component is voor de toekomst van het volleybal. 
 
06 Financiën 
06a. Forecast Realisatie 2017 
Dhr. Verveld: de realisatie t/m eind september kent geen verrassingen; de verwachting is dit jaar rond de nullijn 
uit te komen. Dat is een prima resultaat gezien het niet begrote WKK en een aantal andere grote events. 
 

06b. Begroting 2018 
Dhr. Verveld benoemt de uitgangspunten. De Lotto bijdrage is ingeschat conform het niveau van 2017, de 
sponsor- en topsportopbrengsten zijn realistisch ingeschat en de stimuleringsbijdrage van € 295 k is opgenomen 
evenals een aantal technische zaken zoals de periodieke loonstijgingen en de inflatie.  
Er is ruim zeven ton meer te besteden dan de prognose die vorig jaar is afgegeven over 2018 m.b.t. de reguliere 
activiteiten en daarnaast is er 5.1 mio extra vanwege Volley2018. Het is daarmee de hoogste begroting ooit.  
Het afgelopen jaar zijn we er in geslaagd een groter aantal sponsors aan ons te verbinden dan verwacht en er is 
een toename van de gelden van leden, vooral vanwege de bijdrage van het SBVC. 
Het beeld bij de kosten is redelijk stabiel. De grootste afwijking wordt evenals voorgaande jaren gevormd door 
de activiteit gebonden kosten, de 5.1 mio van Volley2018 en de rest zijn reguliere activiteiten en evenementen.  
Dhr. Wierenga vraagt of we risico lopen omdat subsidieaanvragen afgewezen kunnen worden. 
Dhr. Verveld reageert dat er van tevoren al met de betreffende overheden over de evenementen is gesproken 
waardoor er een behoorlijke mate van zekerheid is dat de subsidies worden toegekend. 
Dhr. Everaert vult aan dat deze slechts een paar procent van de begroting betreffen en het financiële risico 
bovendien extern ligt, bij de ervaren organisator TIG Sports. En ook voor de side events die we zelf organiseren 
slagen we er meestal in om subsidie te krijgen, vaak via de multiplier. Zijn verwachting is dat er winst op het 
evenement zal worden gemaakt waaruit dan de personele kosten kunnen worden betaald.  
Dhr. Ebbers vraagt of de presentatie voortaan van tevoren toegestuurd kan worden en is benieuwd naar de 
meerjarenbegroting.         (dhr. Verveld) 
Dhr. Verveld zegt dit toe. Wat betreft de meerjarenbegroting: deze is vorig jaar opgesteld en er is geen 
aanleiding om deze nu te wijzigen. De meerjarenbegroting wordt voor de hele olympische cyclus tot 2020 
gehanteerd tenzij er hele grote aanpassingen komen waar de Bondsraad dan over wordt geïnformeerd. 
Dhr. Mijnsbergen verzoekt deze voortaan ter referentie aan de begroting toe te voegen en daarbij dan aan te 
geven dat er geen aanleiding voor wijzigingen is. Daarnaast het verzoek om de forecast van het lopende jaar in 
één kolom aan de begroting toe te voegen zodat vergelijking mogelijk is. 
Dhr. Verveld zegt dit toe.          (dhr. Verveld) 
Mevr. Oorschot adviseert vinger aan de pols te houden m.b.t. de organisatorische kosten omdat deze met een 
half miljoen gestegen zijn t.o.v. de realisatie 2016, terwijl bijvoorbeeld aangegeven werd dat de verhuizing 
redelijk budgetneutraal zou verlopen. 
Dhr. Verveld licht toe dat tegelijk met de herhuisvesting ook een slag is gemaakt in de informatiesystemen  
(bv de overgang naar Office 365 en Exact online) waardoor de dienstverlening is verbeterd. Ook is ervoor 
gekozen om meer te investeren in marketing en zijn de advieskosten de afgelopen jaren gestegen.  
 

06c. Sportstimuleringsbijdrage 2018  
Dhr. Verveld toont de tussenstand m.b.t. de besteding van de gelden uit het Sportstimuleringsbijdrage 2017 en 
het voorstel voor de besteding in 2018. De verantwoording van de uitgaven gebeurt in juni, tegelijk met het 
jaarverslag. Er is geen aparte boekhouding m.b.t. het fonds maar er wordt wel goed bijgehouden welke kosten 
er onder vallen. 
Dhr. Hoekstra: een relevantere vraag is wat de stimuleringsbijdrage oplevert. Misschien kan hier iets 
nadrukkelijker naar gekeken worden bij de verantwoording. 
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Dhr. Everaert: we moeten ons wel beseffen dat het een lange termijn-iets is en het ook niet altijd meetbaar is, 
zoals goodwill bij de gemeentes of het voorkomen van een ledendaling. 
De Voorzitter: het gaat om een relatief klein bedrag waarvoor we geen aparte metingen moeten gaan 
uitvoeren. Zijn advies is primair te beoordelen of de activiteiten ook concreet en zichtbaar worden uitgevoerd. 
We zien het als onderdeel van het grote geheel, hierdoor kun je een grotere variëteit aan activiteiten 
aanbieden, dingen waarmee je dichter bij je clubs komt en dat is altijd de leidraad van deze lijst geweest. 
Mevr. Van Oorschot: een kort overzicht van de achtergrond van het ontstaan van de stimuleringsbijdrage met 
een vertaling naar de activiteiten zou in de communicatie richting de clubs zeker helpen, want nieuwe 
bestuursleden stellen steeds weer de vraag waar de bijdrage voor is bedoeld. Daarmee kunnen we dan duidelijk 
maken dat je er meer voor terugkrijgt dan waar je voor betaalt. 
De Voorzitter zegt deze beschrijving toe.                     (Dhr. Davio) 
Dhr. Everaert: in 2013 is besloten tot instelling van de bijdrage omdat we de cofinanciering nodig hadden voor 
de verantwoording van subsidies. Het gaat hier ook over het multipliereffect maar dan op nationaal niveau, en 
het effect daarvan is bijzonder groot.  
Dhr. Ebbers vraagt hoeveel indirecte kosten er in het fonds zitten. Dat is van belang omdat altijd aan de clubs is 
verteld dat het geld puur wordt gebruikt voor projecten en niet ter dekking van de reguliere exploitatie. 
Dhr. Verveld reageert dat het gaat om drie ton wat marginaal is t.o.v. de totale begroting van 12 miljoen. 
Dhr. Sterk stelt voor de notitie over de achterliggende discussie m.b.t. het ontstaansrecht z.s.m. vast te stellen 
om te voorkomen dat de discussie steeds opnieuw gevoerd wordt. 
Dhr. Verveld zegt toe in samenwerking met de werkorganisatie en de Financiële Commissie een notitie op te 
stellen hoe tot het fonds is gekomen en hoe er jaarlijks verantwoording over wordt afgelegd.      (Dhr. Verveld) 
Dhr. Hoekstra licht de verklaring van de Financiële Commissie toe. De commissie ziet geen belemmeringen voor 
goedkeuring van de begroting. M.b.t. het bijbehorende mandaat is het advies om de speelruimte van het 
Bondsbestuur en de werkorganisatie vast te leggen wat betreft het afwijken van de vastgestelde begroting 
zonder overlegcircuit. Daarnaast is er het al vaker genoemde feit dat het lastig is om de koppeling tussen beleid 
en begroting te leggen. De commissie zal hier samen met de penningmeester en manager FEZ een voorstel voor 
maken, zonder de werkorganisatie daarbij op te zadelen met zaken als een uitgebreide urenverantwoording. 
                    (dhr. Verveld?) 
Dhr. Verveld vult aan ook met een voorstel te komen hoe akkoord gegeven wordt op het totale bedrag van de 
begroting en op activiteiten en hoe de Bondsraad geïnformeerd wordt bij afwijkingen.     (Dhr. Verveld) 
De Bondsraad stemt in met de begroting 2018 en met het voorstel voor de besteding van het 
Sportstimuleringsfonds 2018. 
 
07. Beachvolleybal ontwikkelingen 
07a. Terug- en vooruitblik Summer Beach Volleyball Circuit 
Dhr. Davio: een jaar geleden hebben we met elkaar het historische besluit genomen om het SBVC te 
incorporeren in onze organisatie. Het afgelopen jaar hebben we samen opgetrokken met organisator Overal 
Zand en geleerd wat er goed gaat en wat de aandachtspunten zijn. We gaan nu aan de slag om het circuit een 
impuls te geven en verbinding te zoeken met ons overige aanbod en met sponsoren. Hierover zal regulier 
terugkoppeling plaatsvinden. 
 

07b. Update Beachvolleybal platform 
Dhr. Davio: momenteel wordt hard gewerkt aan de oplevering van het platform voor de nationale competities 
en het JBC, waarna in volgend seizoen zal worden doorgebouwd naar de overige competities. Vanwege het 
leereffect gebeurt het bewust niet allemaal tegelijk.  
 

07c. Voorstel aanpassing opbouw nationale beachcompetitie 
Dhr. Davio: de aanleiding om de opbouw van de nationale beachpiramide aan te passen was de wens om de 
prestatiedichtheid en daarmee de kwaliteit van de Eredivisie te verhogen. Daarnaast hebben we de ambitie om 
onze topspelers in Nederland in te laten stromen en zichtbaar te laten zijn voor het Nederlandse publiek.  
Het voorstel behelst twee zaken: het terugbrengen van het aantal teams in de Eredivisie naar 12 en het 
invoeren van een Topdivisie met 8 teams. Voor het tweede is instemming van de Bondsraad nodig. 
De Bondraad stemt in met het invoeren van een Topdivisie beachvolleybal. 
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Mevr. Van Oorschot verzoekt de terminologie m.b.t. het beachvolleybal zoveel mogelijk te uniformeren. 
Dhr. Kamer verzoekt tijdens de informele Bondsraad de vertaling naar de regio aan de orde te laten komen.  
Dhr. Beijers vult aan dat de concrete vraag is wat we in de nabije toekomst gaan doen voor het beachvolleybal 
op regionaal niveau. Het win-win model en het idee van 365 dagen volleybal moet ook gelden voor de regio.  
Zo is in regio Oost samenwerking met Duitsland heel aantrekkelijk maar daar is een plan vanuit de bond voor 
nodig.                 (dhr. Davio) 
 
08. Vooruitblik Volley2018 
Dhr. Everaert informeert de Bondsraad over de voortgang mb.t. Volley2018 (15 - 22 juli: EK beachvolleybal,  
WK zitvolleybal en EK jongens <20).  
Het EK beachvolleybal vindt plaats in Apeldoorn, Utrecht, Den Haag en Rotterdam waarbij Utrecht de 
binnenstad gaat aankleden zoals tijdens de Tour de France en alle steden hebben plannen voor allerlei 
activiteiten. In principe gaat de NOS iedere avond uitzenden. Ook financieel ziet het er goed uit. 
Het WK zitvolleybal vindt plaats in theaters in Venlo, Rotterdam, Eindhoven en Arnhem. Door het evenement op 
een hele bijzondere manier neer te zetten wordt gehoopt dat de media er meer aandacht aan gaan besteden. 
Het EK jongens <20 wordt gehouden in Ede en Antwerpen en alle finales vinden plaats in het Zuiderpark te Den 
Haag. 
De evenementen verbeteren onze binding met de steden enorm, en de Sportstimuleringsbijdrage heeft daarbij 
een groot vliegwieleffect via de multiplier, bv in de gesprekken met Ede. De grote uitdaging zit in het benodigde 
aantal officials, met name lijnrechters, en ook ballenkinderen zijn nog van harte welkom.  
Net als in 2015 vinden er weer veel side events plaats. Dit zijn zaken uit ons sportstimuleringsbeleid die we 
structureel doen om onze clubs beter te maken, en heel mooi in Volley2018 kunnen verwerken.  
De wens is om er een groot feest van te maken en ons daarmee te onderscheiden van andere sporten. Met 
name rondom het EK beachvolleybal worden festivals georganiseerd en er is een plan om in het openings-
weekend een heel groot beachvolleybaltoernooi neer te zetten, waarbij de vergunning nog een uitdaging is.  
 
9. Wijzigingen statuten & reglementen 
9a. Statuten 
Dhr. Muijzers: omdat er te weinig bondsraadleden aanwezig zijn om in te kunnen stemmen met de voorgestelde 
wijzigingen van de statuten, dient een nieuwe vergadering uitgeschreven te worden. Het voorstel is om deze 
vergadering digitaal te laten plaatsvinden. 
De Bondsraad heeft geen inhoudelijke vragen en stemt in om de statutenwijzigingen via een digitale stemming 
af te handelen.                (dhr. Davio) 
 

9b. Reglementen 
Dhr. Davio: de belangrijkste wijziging heeft te maken met de invoering van de Topdivisie in het beachvolleybal. 
Daarnaast is er een kleine wijziging om oneigenlijk gebruik van de blessureregeling te voorkomen en zijn er 
enkele praktische aanpassingen in het reglement Strafzaken. Daarnaast heeft regio Zuid een verzoek tot een 
reglementswijziging ingediend. 
Dhr. Kramer: de vorige keer aangenomen reglementswijziging dat de uitspelende vereniging zelf de ballen moet 
regelen, heeft veel discussie opgeleverd omdat mensen zich naar het reglement willen voegen. Maar omdat uit 
een inventarisatie blijkt dat 85% van de clubs in Zuid onderling hebben afgestemd dat de regel niet gevolgd 
hoeft te worden, is het voorstel van de bondsraadleden van regio Zuid om de regel terug te trekken. 
Dhr. Davio heeft vorige keer al aangegeven dat het wijzigingsvoorstel ook ergens vandaan kwam. Hij is geen 
voorstander van het nu schrappen van de regel omdat hij het effect daarvan niet kan overzien en we dan over 
een half jaar misschien weer dezelfde discussie hebben. Zijn voorstel is om eerst goed inzicht te krijgen in de 
aard en omvang van het vraagstuk alvorens een standpunt in te nemen.    (dhr. Davio) 
Dhr. Kramer kan hier akkoord mee gaan onder de voorwaarde dat er voor het nieuwe seizoen duidelijkheid is.  
De Bondsraad stemt in met de voorgestelde wijzigingen in het Wedstrijdreglement Beachvolleybal en het 
Reglement Strafzaken.   
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10. Benoemingen en afscheid 
De Voorzitter informeert de aanwezigen dat de heer G. Knook is herkozen in regio Oost en in regio Noord 
mevrouw J. Streutker-Lanjouw zich niet herkiesbaar heeft gesteld. In haar plaats is de heer P. Wierenga 
benoemd. 
 

10a. Financiële Commissie 
Dhr. Sterk: de Financiële Commissie draagt mevrouw S. Zwaga en de heer E. Lammers voor als lid.  
De Bondsraad stemt in met de benoeming van mevrouw Zwaga en de heer Lammers als lid van de Financiële 
Commissie. 
 

10b. Bondsbestuur 
De Voorzitter: conform het Huishoudelijk Reglement zijn de heren A. Verveld en H. Meppelink aan het einde 
gekomen van hun termijn als penningmeester respectievelijk lid van het Bondsbestuur. De heer Meppelink is op 
27 november a.s. voorgedragen voor herbenoeming tijdens het Regiosymposium Noord. Het Bondsbestuur stelt 
voor om beide heren opnieuw te benoemen. 
De Bondsraad stemt in met de herbenoeming van de heren Verveld en Meppelink als penningmeester 
respectievelijk lid van het Bondsbestuur. 
De Voorzitter dankt de heer Van Andel, die vorige vergadering is afgetreden als lid van het Bondsbestuur maar 
toen niet aanwezig kon zijn, voor zijn inzet als bondsbestuurder gedurende de afgelopen vier jaar en 
overhandigt hem de zilveren bondsspeld en cadeaus. 
 
11. WVTTK en rondvraag 
Dhr. Boom overhandigt als voorzitter van de NVVO het jubileumnummer van Volley Techno aan de Bondsraad. 
Het blad is de afsluiting van het jubileumjaar i.v.m. het 35 jarig bestaan van de NVVO.  
Mevr. Van Oorschot vindt het mooi om te zien dat in regio Noord niet alleen een aantal kleine clubs veel energie 
steken in het boeien van hun paar jongens, maar ook de werknemers van het regiokantoor actief hun kennis en 
kunde hiertoe inzetten. Dus het zijn niet alleen de accountmanagers die hiermee bezig zijn. 
Mevr. Van Oorschot verwoordt de diepe wens van regio Noord om meer events toegewezen te krijgen. 
Dhr. Van Tarel reageert al met Drenthe en Overijssel in gesprek te zijn, en samen met de accountmanagers 
wordt gekeken of vanaf de onderkant, het gemeentelijk niveau; de ambities ook vertaald kunnen worden naar 
evenementen. 
Dhr. Everaert vult aan dat sinds 2011 het beleid om met de nationale teams het hele land te bestrijken en dit 
wordt ook voortdurend nagestreefd. Maar helaas lukt het niet altijd. 
 
12. Sluiting 
De Voorzitter sluit de vergadering om 13.16 uur, dankt de Bondsraad voor haar inzet in 2017 en wenst alle 
aanwezigen fijne feestdagen. 
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BESLUITEN 
 
1. Agendapunt 3: De Bondsraad stelt het verslag van de vergadering van 24 juni 2017 vast. 
2. Agendapunt 4: De Bondsraad stemt in met het jaarplan 2018. 
3. Agendapunt 5: De Bondsraad ondersteunt het voorstel om vanuit Volley 2018 5-10 pilots te starten 

en in juni bij een positieve evaluatie te besluiten om algemene middelen (mogelijk 
Sportstimuleringsfonds) in te zetten voor uitbreiden/doorzetten van het aantal 
professionaliseringstrajecten. 

4. Agendapunt 6b: De Bondsraad stemt in met de begroting 2018. 
5. Agendapunt 6c: De Bondsraad stemt in met het voorstel voor de besteding van het 

Sportstimuleringsfonds 2018. 
6. Agendapunt 7c: De Bondsraad stemt in met de invoering van een Topdivisie beachvolleybal. 
7. Agendapunt 9a: De Bondsraad stemt in om de statutenwijzigingen via een digitale stemming af te 

handelen. 
8. Agendapunt 9b: De Bondsraad stemt in met de voorgestelde wijzigingen in het Wedstrijdreglement 

Beachvolleybal en het Reglement Strafzaken. 
9. Agendapunt 10a: De Bondsraad stemt in met de benoeming van mevrouw Zwaga en de heer Lammers 

als lid van de Financiële Commissie. 

10. Agendapunt 10b: De Bondsraad stemt in met de herbenoeming van de heren Verveld en Meppelink als  
penningmeester respectievelijk lid van het Bondsbestuur. 

 
 
ACTIEPUNTEN 
 
1. Eredivisie en beachvolleybal op regionaal niveau op agenda informele Bondsraad                 dhr. Davio 
2. Notulen 24 juni aanpassen m.b.t. wijzigingen reglementen artikel 3.1.7.5 (spelen op zondag)   mevr. Milder 
3. Mogelijkheid om op zondag te kunnen spelen creëren voor verenigingen            dhr. Davio  
4. Voortaan presentatie m.b.t. financiën van tevoren toesturen         dhr. Verveld 
5. Voortaan meerjarenbegroting en extra kolom forecast lopende jaar toevoegen aan begroting   dhr. Verveld 
6. Sportstimuleringsfonds: concrete activiteitenlijst opstellen             dhr. Davio 
7. Sportstimuleringsfonds: notitie achtergrond en wijze van verantwoording opstellen      dhr. Verveld 
8. Voorstel voor koppeling beleid met begroting maken            Fin Cie/dhr. Verveld 
9. Voorstel voor mandaat Bondsbestuur m.b.t. (afwijkingen van) begroting        dhr. Verveld 
10. Statutenwijzigingen afhandelen via digitale stemming              dhr. Davio 
11. Voor aanvang nieuwe seizoen duidelijkheid verschaffen over de regel m.b.t.  

regelen ballen door uitspelende vereniging               dhr. Davio 
 
 
 
BIJLAGEN 
 
1. Presentatie Bondsraad 16 december 2017 
 
 


