
Welkom bij de 
Bondsraad

17 december 2022



Opening
• Speciaal welkom

• Ard Kramer (aftredend bondsraadlid Zuid)
• Guus Hulshof (aftredend Bondsbestuurslid)
• Hanne van Aart (beoogd Bondsbestuurslid)
• Jaap Boom (Erelid)
• Joris Meegdes
• John Konijn (vrz RC)
• Maarten van Seggelen (Sponsor Manager 

Provincie Gelderland)
• Herman Meppelink (vandaag jarig)

• Afwezig
• Pieter Wierenga (bondsraadlid Noord)
• Celine Binnenmars (bondsraadlid Noord)
• Marc Bloemhard (nieuw bondsraadlid Zuid)
• Marco Mijnsbergen (Financiële Commissie)
• Edwin Lammers (Financiële Commissie)



Mededelingen

• NOW 3-7 is geaccordeerd door de accountant, waarmee 1,2 mio aan NOW 
ondersteuning definitief is vastgesteld

• Proces naar de nieuwe Bondscoach dames is in volle gang!

• Statement Sport Rookvrij in 2024 is getekend

• In lijn met het nieuwe Sportakkoord wordt in 2023 evt. uitbreiding VOG beleid verkend



Ingekomen stukken

• Vragen regio West
• Vragen regio Zuid
• Notities Financiële Commissie
• Calamiteitenreglement



De Bondsraad wordt 
verzocht het verslag van 

25 juni 2022 vast te stellen



4. Terugblik WK 
dames



VWC NETHERLANDS POLAND 2022 
PROJECTPRESENTATIE

Maarten van Seggelen

Projectleider WK Volleybal 2022

Versie: November 2022

































5. Strategische cyclus



Tussenstand Jaarplan 2022

• .



Samen op weg naar sportief en maatschappelijk goud



Aanpassingen strategie tov juni 2022

• Waar mogelijk de startsituatie per fundament beter beschreven
• Waar mogelijk de ambities scherper en beter meetbaar gemaakt
• Waardevol instrument voor de sturing van de organisatie
• Kader, geen actieplan

• Niet in de valkuil stappen om over alle ambities te rapporteren
• Wel van belang om met elkaar het gesprek te voeren over key-indicatoren



Opzet key-indicatoren
Zoveel mogelijk mensen van de waarde van volleybal laten genieten, door:

(Vernieuwend) aanbod/ervaren waarde
• Ontwikkeling in aantal beoefenaars, leden & teams
• Ervaren waarde van volleybal

Versterking lokaal/professionalisering
• Ontwikkeling van verenigingen d.m.v. professionalisering en lokale inbedding
• Ondersteuning van verenigingen/ betrokkenheid van verenigingen

Uitbouwen (maatschappelijke) waarde en partnerships
• Evenementenstrategie en hun maatschappelijke inbedding
• Tevredenheidsscore van samenwerkingspartners
• Fans & Fan Engagement



De Bondsraad wordt 
verzocht het strategisch 

kader 2022-2026 
‘Samen op weg naar sportief 

en maatschappelijk goud’ 
vast te stellen



Jaarplan 2023

• 3 bijzondere jaren achter de rug, toekomst onzeker maar kansrijk
• 2022 met WK uniek volleybaljaar

• Kern Jaarplan 2023: 
• De basis verder op orde brengen & kansen verzilveren
• Strategisch kader opgebouwd langs de fundamenten. Jaarplan opgebouwd vanuit 

de afdelingen waar de fundamenten in terugkomen.
• Concretiseringsslag gemaakt welk resultaat we nastreven. De verenigingsmonitor 

e.a. dataprojecten helpen in de toekomst nog verder concreet te maken.



De Bondsraad wordt 
verzocht het Jaarplan 2023 

vast te stellen



6. Financiën 



Prognose 2022
• Trendbreuk ledendaling zichtbaar in hogere opbrengsten 

contributies

• Organisatie FIVB congres geeft hogere overige opbrengsten en 
hogere algemene kosten

• WK Dames leidt tot hogere sponsoring (Provincie Gelderland), 
hogere dekking uren (overige opbrengsten) en hogere 
activiteit gebonden kosten



Verloop ledenaantallen 



Begroting 2023

• Vertaling van het jaarplan
• Opzet gericht op transparantie en navolgbaarheid
• Belangrijkste uitgangspunten:

• Vrijwel stabiel ledenaantal
• Gelden NOC*NSF (algemeen functioneren en topsport programma’s) – vaststelling febr.
• Sponsorgelden conform contracten + additionele inschatting voor VNL
• Loonstijging conform CAO sport; gemiddelde stijging 4,5%
• Taakstelling op personeelskosten €50k (al gerealiseerd)
• Inflatiecorrectie van 7,5% voor teamgelden seizoen '23-'24 ter dekking van stijgende kosten



• Overige opbrengsten en activiteitgebonden kosten worden ten opzichte van 2022 sterk beïnvloed 
door het wegvallen van WK Dames en EK Beach

• Ten opzichte van de begroting 2022 een stijging van personeel niet in dienst, betreft vacatures 
talentonwikkeling en technisch manager



Professionaliseringsbijdrage



Sportstimuleringsbijdrage 2023
De Sportstimuleringsbijdrage genereert in 2023 € 248.000 aan baten



Sportstimuleringsbijdrage 2024 en verder

• Al bijna 10 jaar betalen leden van de Nevobo een stimuleringsbijdrage van €2,50 per jaar
• De activiteiten vanuit de Sportstimuleringsbijdrage zijn steeds meer vervlochten met reguliere 

werkzaamheden
• Met de Bondsraad al een langere tijd aan het verkennen of we de bijdrage onderdeel kunnen 

laten zijn van de reguliere contributie
• Zowel halverwege dit jaar als in de afgelopen FC besproken

• Voorstel van het Bondsbestuur en de FC is de Sportstimuleringsbijdrage onderdeel te laten zijn 
van de reguliere contributie



Doel meerjaren doorkijk

• Verkrijgen van inzicht in verwachte financiële ontwikkelingen over een langere periode
• Basis voor het doorrekenen van scenario’s om inzicht te kunnen krijgen in het effect hiervan
• Sturingsinformatie ter bespreking van handelingsperspectief en tijdige besluitvorming

• Levend document – aanpassen op basis van ontwikkelingen

• Meerwaarde zit in de dialoog en de combinatie van de meerjaren doorkijk met een risico 
gestuurde scenario analyse

• Scenario analyse:
• Verloop ledenaantallen/teams – contributies en teamgelden
• Salariskosten
• Inflatie overige kosten



Doel meerjaren doorkijk

• Evenementen:
• VNL (jaarlijks)
• 2024 EK jongens U22 conform bij VWS ingediende begroting – verwachte subs €570k
• 2024 EK Beach – kosten/baten zijn nog niet opgenomen (toekenning was na het opstellen 

van de MJB)



Meerjarendoorkijk 2023-2026

Uitgangspunten voor de belangrijkste pijlers van de begroting zijn per item toegelicht
• Stabiel niveau ledenaantal
• Team- en inschrijfgelden vanaf tweede helft 2024 met 2,5% (normalisatie inflatie)
• Subsidies continuatie van stromen en vanaf 2025 een te realiseren bedrag €100k
• Sponsorgelden contracten DHL, Rabo, Mizuno t/m 2025. Doelstelling continuatie 

opbrengsten vanaf 2026
• Bijdrage strategisch budget (€200k) tot en met 2025

• Personeelsformatie ongewijzigd. CAO loopt t/m 2023, aanname is dat loonkosten met 2,5% 
blijven stijgen per jaar

• 2024 stijging activiteitgebonden kosten vanwege EK jongens U22
• Overige kosten ongewijzigd



Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen moet voldoende buffer geven om verplichtingen op korte termijn te 
kunnen voldoen als risico’s zich manifesteren zonder dat de continuïteit in gevaar komt

• Achtergrond: €7,25 per lid aanhouden als weerstandsvermogen
• Context: Ledenaantallen dalen en daarmee ook ons vereiste weerstandsvermogen. 

Kosten (energie, lonen) stijgen en evenementen hebben significantie impact op de begroting. 
--> Welke kritische ondergrens voor ons eigen vermogen hanteren we?

• Minimale kwaliteitseisen NOC*NSF om de kwaliteit en integriteit van de sport te bevorderen

• Belangrijk: Financiële kengetallen en normbedragen beoordelen in perspectief tot de balans, 
begroting en het risicoprofiel – niet standalone!



Weerstandsvermogen

• Optie 1: 25% van de jaarbegroting
• Optie 2: 25% van de vaste kosten

• Voorstel: Optie 2 hanteren als norm voor de streefwaarde van het eigen vermogen
• Motivatie:

• Stabiliteit. Grote schommelingen in de begroting als gevolg van evenementen hebben 
geen directe impact op de streefwaarde voor het eigen vermogen

• Risicoprofiel reguliere activiteiten is gemiddeld / laag (stabiele inkomsten van leden). 
Activiteit gebonden kosten zijn stuurbaar op vrij korte termijn

• Kwaliteit van ons eigen vermogen (direct beschikbare middelen)
• Voldoende ruimte aankomende tijd om te blijven investeren in volleybal
• Goed verdedigbaar richting NOC NSF



Advies Financiële Commissie
• Begroting 2023

• Positief advies aan de Bondsraad
• Afhankelijk van de uitkomst van overleggen CAO sport adviseren we de Bondsraad het 

Bondsbestuur een aangepaste begroting 2023 aan de Bondsraad van juni voor te leggen

• Sportstimuleringsbijdrage
• De Financiële Commissie adviseert om met ingang van seizoen 2023-2024 de 

Sportstimuleringsbijdrage onderdeel van de contributie te laten zijn en de separate 
verantwoording erover stop te zetten

• Weerstandsvermogen
• De Financiële Commissie adviseert aan de Bondsraad om scenario 2 te kiezen



De Bondsraad wordt 
verzocht 

in te stemmen met de 
Begroting 2023



De Bondsraad wordt 
verzocht in te stemmen met 

de besteding van de 
Sportstimuleringsbijdrage 

2023



De Bondsraad wordt 
verzocht in te stemmen de 
Sportstimuleringsbijdrage 

per 2024 onderdeel te laten 
zijn van de reguliere 

contributie



De Bondsraad wordt 
verzocht in te stemmen de 
voorgestelde kaders voor 
het weerstandsvermogen



7. Resultaten 
vergroten lokale 
impact volleybal



Professionalisering via Superclubs
december 2022



Doel: In 2024 zijn 75 Superclubs met een professional

Superclubs: t/m december 2022

41 Superclubs op 37 locaties die 153 clubs ondersteunen

1 Superclub plan akkoord, vacature staat uit

In gesprek met 24 potentiële Superclubs

In gesprek met 29 potentiële Superclubs



Ledenbereik huidige clubs
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Financiën

Nevobo 
investering; 

867.492
Aanvullende 
investering; 
1.485.825

Financiële verplichtingen Superclubs (in €)

Nevobo investering Aanvullende investering

Het totaal van alle financiële verplichtingen die zijn aangegaan bij de huidige Superclubs. 
De lokale bijdrage wisselt jaarlijks per organisatie.
€2.353.317

De investeringen komen vanuit:
- Nevobo (36,9%)
- Club (35,6%), Club sponsor/ partners (3,1%), Inkomsten uit ledengroei (0,1%),
Ondersteunde club (0,8%)

- Gemeente (7,7%), Sportservice organisaties (0,9%), BSC regeling (9,0%), Lokaal
Sportakkoord (3,2%)

- Overig (1,9%)
- Provincie (0,2%), Onderwijs (0,9%)

Dat maakt de financiële multiplier: 
2,7



• Implementeren digitale tool

• Verhogen inzet van externe procesbegeleiding op samenwerkingen tussen 
Superclubs en omliggende verenigingen

• Lerend netwerk professionals, besturen, gemeenten blijven uitvoeren

• Link met onderwijs versterken

• Ontwikkelen nieuwe verenigingsmonitor

• Verwerken impactmodel en toekomstbeeld Superclubs

• Uitbreiden Superclub model i.c.m. andere sporten en NOC*NSF

• Versterken regionale zichtbaarheid en positionering van Superclubs

• In december 2023 volgt een voorstel voor uitbreiding van eigen middelen tbv
professionalisering

2023



8. Vervolg 
aanbevelingen 

onderzoek governance



Reactie van het Bondsbestuur op 
de aanbevelingen zoals die zijn 

gepresenteerd in juni 2022



Eerste uitwerking 
aanbevelingen door de 
Werkgroep Governance



Ter besluitvorming (1)

De Bondsraad wordt gevraagd in te stemmen met:

• De herziene Publicatie 2.3 (welke oorspronkelijk is vastgesteld in BR d.d. 22 juni 2019) 
over de verkiezing van bondsraadsleden vast te stellen, inclusief de daarin opgenomen 
profiel en procedure (dit volgt bij agendapunt 9b, wijzigingen reglementen);

• De wens bij de verkiezing van Bondsbestuurs- en bondsraadsleden door de Nevobo een 
Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen;

• Dit in het Huishoudelijk Reglement vast te leggen. De Bondsraad verzoekt het 
Bondsbestuur om dit voor te bereiden en procedureel te waarborgen.



Ter besluitvorming (2)

De Bondsraad wordt gevraagd in te stemmen met:

• Het handhaven van de huidige zittingsduur van bondsraadsleden en Bondsbestuursleden, 
wel een aantal aanscherpingen aan te brengen zoals beschreven in het document dat is 
nagezonden. 



Procesvoorstellen (1)
Naar aanleiding van interne discussie over de Bondsraadsvergaderingen:
• Drie overlegvormen tussen Bondsbestuur, Directie, Bondsraad

• Formele Bondsraad
• Informele Bondsraad/werkconferentie
• Technische Briefing

Proces:
• Werkgroep Governance stelt aantal vragen op over de overlegvormen en de inhoud van 

de overleggen
• Interviews met voorzitter, directie, afvaardiging Bondsraad
• Werkgroep Governance komt met antwoordvoorstel op vragen

Wanneer:
• Uitkomsten te bespreken in informele Bondsraad maart / april 2023



Procesvoorstellen (2)

Bij het instellen van werkgroepen, stellen we voor de opdracht en het mandaat van de 
werkgroepen meer te formaliseren. 

Opdracht werkgroepen:
• Formuleren opdracht (doelstelling, scope, planning) – altijd in formele Bondsraad
• Bepalen financiën / budget
• Voorstel samenstelling werkgroep
• Formele besluitvorming en starten werkgroep na akkoord Bondsraad



Procesvoorstellen (3)

Voorstel:
• Inrichten van een werkgroep naar het vergroten van de betrokkenheid van verenigingen 

bij besluitvorming

Opdracht: 
• Kom met concrete voorstellen om de betrokkenheid van verenigingen bij besluitvorming 

te vergroten
• Begin met formuleren van een scherpe opdracht, scope, planning en benodigde 

middelen
• Toets dit digitaal met de Bondsraad, Directie en Bondsbestuur
• Voorstel samenstelling: afvaardiging Bondsbestuur, Directie/Bondsbureau en Bondsraad



Vervolg

De Bondsraad wordt gevraagd de Werkgroep Governance, met een vertegenwoordiging 
van Bondsraad en Bondsbestuur, de volgende opdracht te verlenen:

• Samen met het Bondsbureau de voorgestelde procesvoorstellen verder uit te werken

• De verdere uitwerking tussentijds voor te leggen aan Bondsbestuur en Bondsraad



9. Wijzigingen  
reglementen



Overzicht wijzigingen Reglementen 

• Wedstrijdreglement Competitie
• Als gevolg van de vrije inschrijving is er onvoldoende ruimte om alle kampioenen uit 

de 1e klasse te laten promoveren. Reglementsartikel is hierop aangepast.

• Wedstrijdreglement Beachvolleybalcompetitie
• Extra stap ingebouwd om, bij een gelijke ranking, te komen tot een eerlijke wijze van 

toelating of seeding tot een toernooi.



Publicatie 2.3 Verkiezing BR leden Nevobo

De Bondsraad wordt gevraagd in te stemmen met:

• De herziene Publicatie 2.3 (welke oorspronkelijk is vastgesteld in BR d.d. 22 juni 2019) over 
de verkiezing van bondsraadsleden, inclusief de daarin opgenomen profiel en procedure 



Calamiteitenreglement

De Bondsraad wordt gevraagd in te stemmen met:

• Het calamiteitenreglement welke eerder per mail d.d. 28 november is voorgelegd. 

Dit reglement beoogt een kader te bieden t.b.v. de competitie waarmee ingesprongen 
kan worden op actuele ontwikkelingen (zoals het coronavirus).



De Bondsraad wordt verzocht 
om de voorgestelde wijzigingen 

in de reglementen vast te 
stellen 



10. Benoemingen en 
afscheid



(Her)benoemingen
en afscheid

(Her)Benoemd
Bondsraad
• Marc Bloemhard (Zuid) benoemd
• Martijn Kroonen (Zuid) herbenoemd
• Alfred Barkhuis (Noord) zsm herbenoeming
• Fred Sterk (Oost) zsm herbenoeming

Benoemen
Financiële Commissie
• Fred Sterk (voorgenomen besluit)

Strafcommissie
• Helene Bakker

(Her)benoemen
Bondsbestuur
• Iris van Maurik herbenoemen als lid
• Hanne van Aart benoemen als vice-vrz



Herbenoemen 
Bondsraad
• Kirsti Huizinga (einde 1e termijn)

FC
• Marco Mijnsbergen (einde 1e termijn)

Afscheid
Bondsraad
• Gepko Hahn (einde 3e termijn)
• Martin v/d Gugten (einde 3e termijn)

Bondsbestuur
• Ruud Bergwerff (einde 3e termijn) 

(Her)benoemingen en 
afscheid volgende Bondsraad



Afscheid
Bondsraad
• Ard Kramer (Zuid)

Bondsbestuur
• Guus Hulshof (vice voorzitter)

(Her)benoemingen 
en afscheid 



11. Rondvraag en 
WVTTK



Fijne feestdagen 
& 

tot in het nieuwe jaar!
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