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Oplegger bij Jaarplan 2023 

Dit is het eerste jaarplan dat in het verlengde van het Strategisch Kader ‘Samen naar sportief en 
maatschappelijk goud’, is opgesteld. De jaarplannen, en zo ook dit jaarplan, dienen als een jaarlijkse 
uitwerking van de doelen zoals die in het Strategisch Kader richting 2026 zijn geformuleerd. Op het 
moment van schrijven moet dat Strategisch Kader nog wel definitief worden vastgesteld.  
 
We hebben drie bijzondere jaren achter de rug, waarvan er twee gedomineerd werden door de 
coronacrisis en 2022 met het WK Dames in eigen land een uniek volleybal jaar was. De coronacrisis lijkt 
op dit moment onder controle. Er is wel onzekerheid over de inflatieontwikkeling en de gevolgen van 
de energiecrisis. Vanuit het kabinet worden verschillende maatregelen getroffen om de financiële 
gevolgen voor Nederland en de verenigingen in Nederland zoveel mogelijk te dempen, en zodoende 
onder andere de sport betaalbaar te houden. In 2023 zal ook het Sportakkoord 2 in werking treden. 
Ook dit biedt nieuwe kansen voor het versterken van de samenwerking op lokaal niveau. De financiële 
kansen voor ons als bond zijn daarbij nog onzeker. Echter, vanuit het Rijk is aangegeven dat er de 
aankomende drie jaar 5 miljoen extra besteed zal worden aan het versterken van sportbonden en 
sportverenigingen. Met onze voortrekkersrol in de professionalisering van verenigingen zien we dit 
voor ons als een kansrijk traject.  
 
Het jaar 2023 zal voor een groot deel gaan over het verzilveren van kansen. Met het WK damesvolleybal 
hebben we ons op een unieke manier gepresenteerd aan 31 Gelderse gemeenten, de stad Rotterdam, 
de provincie Gelderland, Nederland en de wereld. In 2023 zullen we het opgebouwde vertrouwen met 
deze partners aangrijpen om samen naar de toekomst te kijken en met elkaar partnerships aan te gaan 
t.b.v. het vergroten van ons sportief en maatschappelijk goud. Zowel met evenementen, topsport als 
breedtesport op de club en op andere plekken. Daarbij maken we natuurlijk gebruik van de ervaringen 
en de tools van het WK.  
 
Daarnaast gaan we in 2023 ook deels terug naar de basis. In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd 
om uitvoering te geven aan alle extra werkzaamheden van het WK en de side-events. We zullen daarom 
ook weer teruggaan in ons personeel. Tegelijkertijd zullen we juist nu ook investeren om mensen weer 
enthousiast te maken en te houden om te volleyballen, scheidsrechter te zijn, te trainen, te coachen, 
bestuurlijk actief te zijn of om onze wedstrijden te bezoeken. Met name de jeugd en beginnende 
trainers en coaches zullen we daarbij extra focus krijgen.  
 
Leeswijzer 
Waar het Strategisch kader is opgebouwd langs de fundamenten zoals we die voor onze sport zien, is 
in het Jaarplan per afdeling van de Nevobo aangegeven wat de belangrijkste activiteiten en 
ontwikkelingen zijn die we in 2023 zullen ondernemen. Waar mogelijk is ook concreet benoemd welk 
resultaat we nastreven aan het einde van het jaar, gekoppeld aan de fundamenten van het strategisch 
kader. Met o.a. de Verenigingsmonitor en andere dataprojecten werken we er ook in 2023 aan om de 
inzichten te vergroten. De indeling per afdeling helpt om het Strategisch kader door te vertalen naar de 
daadwerkelijke uitvoering en de verantwoordelijkheden daarbij toe te delen.  
 
Gevraagd besluit 
De Bondsraad wordt gevraagd het Jaarplan 2023 vast te stellen.  


