Volleybal:
de mooiste sport
die er is!
In Nederland zijn er ruim 125.000 mensen lid van de Nevobo. Hierdoor kunnen we een sterke competitie organiseren
van de A-League tot de recreanten competities. We zijn in staat om onze leden en verenigingen producten aan te
bieden die zij kunnen gebruiken bij het uitoefenen van de mooiste sport die er is: volleybal.
Meer leden, meer mogelijkheden!
Het totaal aantal leden is een klein deel van de naar schatting 600.000 mensen die wekelijks volleyballen. De
Nevobo wil graag al deze volleyballers vertegenwoordigen.
Het aantal volleyballers dat de Nevobo mag vertegenwoordigen is namelijk bepalend voor de mate waarin subsidies
worden toegekend door het ministerie van VWS en NOC*NSF. Dat betekent: hoe meer leden, des te meer
mogelijkheden om het volleybal in de volle breedte te versterken. Hier kunnen alle volleyballers in Nederland van
mee profiteren. Hierbij zijn de wensen en behoeftes van de leden het uitgangspunt.
Veel voor weinig!
Voor slechts € 10,- per jaar wordt u basislid van de Nevobo en maakt u deel uit van de grote volleybalgemeenschap
die ons land kent. U krijgt toegang tot het brede productaanbod dat de Nevobo haar leden te bieden heeft. Een
greep uit het aanbod waar alle leden gebruik van mogen maken:
- Volleybalcompetitie op alle niveaus: zaal- en beachvolleybal
- Kwalitatief hoogstaande opleidingen voor trainers en scheidsrechters
- Ondersteuning van verenigingen bij thema’s zoals: beleidsontwikkeling, ledenwerving, sponsoring
en fondsenwerving en bij de lobby richting gemeenten (voor bijvoorbeeld accommodatie)
- Op maat gemaakte producten voor alle leeftijdscategorieën, zoals Cool Moves Volley (CMV) en Ultimate Volley
Xperience (UVX)
- Korting op toegangskaarten voor internationale wedstrijden, zoals de prestigieuze World League
- Een talentontwikkelingsprogramma om de grootste talenten van Nederland op te leiden naar een 		
(inter)nationale carrière, via de Regionale Talent Centra
- Promotie van de volleybalsport via de (lokale en regionale) media
Om onze ambities voor de volleyballers op alle niveaus te realiseren vragen wij de verenigingen in hun
contributiestelsel € 10,- voor het Nevobo basislidmaatschap op te nemen. We vragen dit aan alle leden, ook de
recreatieleden. Zo maken wij met elkaar de volleybalsport sterker.
Helpt u mee om de volleybalsport nog mooier te maken?

Kijk voor meer informatie over de producten en diensten van de Nevobo op
www.volleybal.nl of neem contact op met een van de Nevobo servicepunten.

Verenigingen kunnen in samenspraak met de gemeente een scholenproject organiseren. Een Nevobo docent zal in een drie- of
vierwekelijkse reeks van kennismakingslessen in twaalf uur de jeugd
op enthousiaste wijze kennis laten maken met de volleybalsport. Kijk
op www.coolmovesvolley.nl voor informatie.

Ultimate Volley Xperience: Jongeren van twaalf tot achttien jaar
krijgen in een tour van tien evenementen, iedere zes weken de kans
om volleybal te beleven op een unieke locatie in de gemeente.
Denk aan fabriekshallen, marktpleinen en het voetbalstadion. UVX
is meer dan volleybal, de spectaculaire side-events sluiten aan
bij de belevingswereld van jongeren en brengt deze doelgroep in
beweging.

Volley All: Voor iedere volleyballer is er een competitie die aansluit bij
zijn specifieke wensen. Volley All brengt alle volleybalcompetities bij
elkaar op een digitaal ontmoetingspunt en helpt bij het organiseren van
eigen competities en toernooien. Kijk op www.volleyall.nl voor meer
informatie.

De Volleybalacademie biedt iedereen die een licentie tot
volleybaltrainer of volleybalscheidsrechter wil halen een
kwalitatief hoogstaande opleiding aan. Van breedtesport trainer tot
trainer van het hoogste niveau. En van verenigingsscheidsrechter
tot internationale arbiter. Kijk op www.volleybalacademie.nl voor
meer informatie.
De moderne sportvereniging maakt keuzes voor de toekomst en maakt
een marketingplan. Zo kan zij haar leden optimaal bedienen en staat er
een stevige organisatie die haar maatschappelijke rol in de gemeente
goed kan vervullen. Clubkoers biedt verenigingen de helpende hand bij
het maken van een marketingplan. Kijk op www.clubkoers.nl voor meer
informatie.

Beachvolleybal is de ultieme zomersport. Vele gemeentes hebben
reeds een beachaccommodatie aangelegd. De Nevobo biedt de gemeente en/of vereniging clinics, handboeken en ondersteuning aan
om het beachvolleybal in de regio te ontwikkelen. Kijk op
www.beachvolleybal.nl voor meer informatie.

