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Oplegger bij strategisch kader  

‘Samen naar sportief & maatschappelijk goud’ 

Achtergrond 

Na een gezamenlijk traject met leden van de Bondsraad, het Bondsbestuur en medewerkers 

van het Bondsbureau is in december 2021 het strategisch kader “Samen naar sportief en 

maatschappelijk goud” in de online Bondsraad besproken. Dit was op de vooravond van 

nieuwe corona maatregelen, waarvan de impact op dat moment nog moeilijk te overzien was. 

Daarnaast had de Bondsraad behoefte om langer stil te staan bij het strategisch kader en de 

onderlinge samenhang. Om hier invulling aan te geven is in mei 2022 een Werkconferentie 

georganiseerd. Hier is zowel plenair als in verschillende deelsessies dieper ingegaan op de 

fundamenten die in het plan benoemd zijn. In deze sessies is gediscussieerd, zijn suggesties 

aangedragen en zaken scherper geformuleerd.  

In de Bondsraad van juni 2022 lag het plan voor aan de Bondsraad. De Bondsraad gaf aan de 

richting en de contouren van het strategisch kader te onderschrijven. Aanvullend zou de 

Bondsraad graag nog een aantal zaken uit de Werkconferentie concreter uitgewerkt zien in het 

strategisch kader. Met name het scherper definiëren van het eindpunt in 2026 was een 

nadrukkelijke wens. Zodoende kunnen Bondsraad, Bondsbestuur en Bondsbureau samen beter 

de dialoog voeren over het proces richting de gewenste resultaten.  

In het voorliggende plan is daar waar mogelijk invulling gegeven aan deze wens.  

De bovenliggende ambitie van het strategisch kader is dat we met volleybal samen toewerken 

naar sportief en maatschappelijk goud. 

 

Sportief goud  

Sportief goud houdt in dat we (top)volleyballers, fans, kader en betrokkenen op hun eigen 

niveau willen ondersteunen om zoveel mogelijk plezier uit het volleybal te halen en op hun 

eigen niveau hun ambities te kunnen realiseren. Binnen en buiten de lijnen, als recreant en als 

Olympiër.  

We zetten ons in om een klimaat te behouden en waar nodig te creëren waarin er ruimte is 

voor ieders ontwikkeling en om in verschillende rollen onderdeel uit te kunnen blijven maken 

van de volleybalgemeenschap. Duurzaam excelleren op alle niveaus.  

 

Maatschappelijk goud  

Maatschappelijk goud houdt in dat we de overtuiging hebben dat we met volleybal en 

volleyballers een bijdrage (kunnen) leveren aan onze samenleving door (naast het “gewone 

volleybal aanbod voor leden”) ook als partner op te kunnen treden op lokaal niveau. Thema’s 

als vitaliteit (bewegen en gezonde voeding), saamhorigheid en inclusie liggen dichtbij ons. We 

willen als volleybalgemeenschap een belangrijke rol spelen door deze thema’s niet alleen 
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apart, maar ook in verbinding met elkaar aan te pakken en, samen met partners die vanuit 

dezelfde waarde denken en handelen, hier oplossingen voor te vinden. Onze overtuiging is dat 

we met de sportinfrastructuur die we hebben lokaal samen met onze partners (onderwijs en 

bedrijfsleven) kunnen bijdragen aan voldoende sport en bewegen in alle levensfasen, 

waardoor we Nederland fit, vitaal en weerbaar houden. Onze evenementen en topsport-

programma’s fungeren als katalysator om deze thema’s en de ontwikkeling van de 

verenigingen te agenderen, uit te werken en zichtbaar te maken.  

 

Fundamenten versterken 

Om onze ambities op zowel sportief als maatschappelijk goud te realiseren gaan we ons 

fundament versterken, met daarbinnen de volgende aandachtsgebieden:  

 

De kracht van het strategisch kader zit in de onderlinge samenhang van onze bovenliggende 

ambitie (sportief en maatschappelijk goud) in combinatie met het structureel werken aan het 

versterken van het fundament van onze vereniging: volleybalbalverenigingen!  

Ten opzicht van de vorige versie van het plan is (zoveel mogelijk) per aandachtsgebied op 

verschillende thema’s (aanbod, opleidingen, arbitrage etc.) aangegeven waar we nu staan en 

wat de ambitie is richting 2026. Dit is weergegeven in de tabellen aan het einde van de 

paragrafen. Ook zijn omtrent Samenwerking en Partnerships speerpunten geformuleerd 

waarlangs we de samenwerking met partners hebben, uitbouwen of zoeken. 

Professionalisering van de verenigingen loopt als een rode draad door de verschillende 

fundamenten heen. Ook wat betreft de ontwikkeling van de Nevobo organisatie is scherper 

geformuleerd wat de ambities zijn binnen de Service en Dienstverlening van de Nevobo en wat 

de aandachtsgebieden binnen o.a. Topsport zijn.  

De ambities richting 2026 worden vervolgens uitgewerkt in de jaarplannen die in de 

aankomende jaren worden opgesteld. Dit biedt gelegenheid om tussentijds bij te kunnen 

sturen.  

 

Gevraagd besluit 

De Bondsraad wordt gevraagd het strategisch kader vast te stellen zodat het in de aankomende 

jaren als beleidskader kan dienen voor de activiteiten van de Nevobo.  


