
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, 

van recreant tot 
Olympiër. 

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 
volleybalaanbod voor leden’) 
ook als partner op te kunnen 

treden op lokaal 
niveau.

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. 

Thema’s als vitaliteit (bewegen en gezonde voeding), saam-
horigheid en inclusie liggen dichtbij onze sport. We willen als 
volleybalgemeenschap een belangrijke rol spelen door deze 
thema’s niet alleen apart, maar ook in verbinding met elkaar 

aan te pakken en, samen met partners die vanuit dezelfde 
waarde(n) 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. 

SPORTIEF GOUD

MAATSCHAPPELIJK GOUD

Fundamenten versterken
Om onze ambities voor zowel sportief als maatschappelijk goud te realiseren gaan we het fundament 

van het Nederlandse volleybal versterken, met daarbinnen de volgende aandachtsgebieden: 

VOLLEYBAL, SPORT VAN DE TOEKOMST
iedereen in aanraking laten komen met volleybal & de unieke waarden van de volleybalsport

SPORTIEF EN MAATSCHAPPELIJK GOUD

ONS VERLANGEN

ONZE IMPACT

ONZE 
AANVALSLIJNEN

ONS FUNDAMENT

PROFESSIONELE VOLLEYBALGEMEENSCHAP

DUURZAAM ONTWIKKELEN EN 
EXCELLEREN OP ALLE NIVEAUS

ZICHTBAAR VERBONDEN 
MET DE SAMENLEVING

Passend volleybal
aanbod in alle 

levensfasen

Versterken 
volleybalverenigingen 

en -aanbieders

Benutten kansen
digitalisering

Versterken 
samenwerking & 

partnerships

Leeswijzer
In het strategisch beleidsplan 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. Professionalisering van de verenigingen loopt als een rode draad door de verschillende  
fundamenten heen. 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. 

Het volledige beleidsplan ‘Samen naar sportief & maatschappelijk goud’ lees je hier. 

Samen naar sportief & maatschappelijk goud
One-pager strategisch beleidsplan Nevobo 2023-2026

Inleiding
Deze one-pager is een snelle weergave van het strategisch kader voor de 

ontwikkeling van volleybal en de volleybalgemeenschap in de periode 2023-2026.  

Niet voor niets is daarbij gekozen voor de titel ‘Samen naar sportief en 
maatschappelijk goud’. Bij alles wat wij doen gaan deze twee hand in hand. 

https://www.nevobo.nl/strategisch-kader

