Verslaglegging Sportief Verbinden
WK Beachvolleybal - 26 juni t/m 5 juli 2015
Verslag bijeenkomsten 1 juli APELDOORN
Tijdens de WK Beachvolleybal organiseerden het ministerie van VWS, G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en
Eindhoven), VSG, NBTC, Sport & Zaken, NISB en NOC*NSF verschillende bijeenkomsten.
De onderwerpen en vraagstukken die daar werden besproken willen we niet alleen met de deelnemers van de eigen bijeenkomst
delen, maar ook met andere doelgroepen voor wie de inhoud interessant kan zijn. Daarom heeft NISB de verslagen van
verschillende bijeenkomsten gebundeld en ook de verbinding gelegd tussen de afzonderlijke bijeenkomsten en interessante links
naar theorie, beleid en praktijk.
In deze nieuwsbrief vind je het verslag van de bijeenkomst voor Gelderse gemeenten, bedrijfsleven en sport.

De kracht van sportevenementen voor Gelderland
Hoe kunnen sportevenementen onze provincie
nóg vitaler en aantrekkelijker maken? Deze vraag
stond centraal op de bijeenkomst Sportief
Verbinden van 1 juli in Apeldoorn. Een
bijeenkomst voor wethouders van Gelderse
gemeenten, sportorganisatoren, bedrijfsleven,
onderwijs en relaties vanuit Papendal, Sport &
Zaken en de GSF. OK, het was soms wat warm,
maar dat was erg toepasselijk aangezien sport
hot is in Gelderland. Zoals gedeputeerde Jan
Markink al aangaf blijft de provincie Gelderland
de komende jaren in sport(evenementen)
investeren. Dit biedt enorm veel kansen en die
kunnen we samen pakken. Overheid,
bedrijfsleven, sport, onderwijs en andere
sectoren; met sportieve verbindingen komen we
verder.
Kracht
Tijdens het bezoek aan het WK beachvolleybal in
Apeldoorn heeft u kunnen zien en horen wat een
topsportevenement teweeg kan brengen.
Wethouder Nathan Stukker van Apeldoorn zei:
"We hebben meer dan 7.000 kinderen bereikt en
gestimuleerd te gaan sporten. Dat kun je alleen
met elkaar, dus met partijen zoals provincie,
onderwijs, Gelderse Sport Federatie, Nevobo en
TIGsports."
Michel Everaert (directeur van Nevobo) wees op
de ruim 4000 clinics en meer dan 200.000
mensen die deelnamen aan Join Volleybal
activiteiten. Allemaal in samenwerking met clubs,
topsporters en scholen. Een topprestatie.

We hebben meer dan 7.000
kinderen bereikt en gestimuleerd te
gaan sporten. Dat kun je alleen met
elkaar, dus met partijen zoals
provincie, onderwijs, Gelderse
sportfederatie, NEVOBO en
TIGsports.
Wethouder Nathan Stukker, Apeldoorn

Voor wie zelf een sportevenement wil
organiseren wees Yvonne Tamminga van
SportYv management en advies op de
modelaanpak voor een succesvol
sportevenement. Op
modelaanpakevenementen.nl staan de middelen
en stappen die een evenement tot een succes
maken.
De vijf kernpunten die tijdens de bijeenkomst zijn
genoteerd:
 Werk samen, zoek verbindingen (ook niet
alledaagse)
 Heb lef, kijk over schotten heen, durf je
nek uit te steken, ook als nog niet alles
definitief is of in kannen en kruiken
 Leer van andere evenementen en de
modelaanpak evenementen
 Geen evenement zonder vrijwilligers; eer
de vrijwilliger!
 Begin op tijd en denk aan de lange(re)
termijn; ook na het evenement

Voorafgaand aan het WK zijn meer
dan 4000 clinics gegeven en namen
meer dan 200.000 mensen deel aan
Join Volleybal activiteiten. Met veel
dank aan clubs, topsporters en
scholen!
Michel Everaert (directeur Nevobo)

Er zijn hele succesvolle
sportevenementen in Nederland
georganiseerd. De kennis over
binnenhalen en organiseren is
beschikbaar voor iedereen:
www.modelaanpakevenementen.nl.
Yvonne Tamminga (SportYv management & advies)

Evenementen geven een provincie een
mogelijkheid om je te laten zien. Er is hier
iets te beleven! We geloven in de verbinding
met bv natuur en landschap, met economie
en werkgelegenheid en met cultuur. We
willen graag -op het eerste gezicht- niet voor
de hand liggende verbindingen leggen.
Tijdens de Zwarte Cross werd bijvoorbeeld
de Back Flip gesponsord door Amnesty
International. Dat is toch interessant! Voor
de Giro in 2016 zoeken we dat ook. Het moet
een groot volksfeest worden.
Jan Markink, gedeputeerde provincie Gelderland

Evaluatie al ingevuld? >>>
Organisatie
Organisatie: Sport & Zaken, Topsport
Gelderland, Sportcentrum Papendal, Gelderse
Sport Federatie en gemeente Apeldoorn
Dit relatie-event Sportief verbinden werd mede
mogelijk gemaakt door: Nevobo en NOC*NSF

Twittercompilatie

Meer weten?
Heeft u vragen of opmerkingen over de sessie of
over dit verslag? Neem vooral contact op met:

Sylvia van Mullem
sylvia.van.mullem@geldersesportfederatie.nl
06-10479288

Colofon
I.s.m. NOC*NSF coördineert NISB de
verslaglegging van de bijeenkomsten van Sportief
Verbinden.

’s Zomers en ’s winters volleybal
Sinds 1996 staat beachvolleybal op de
Olympische agenda. In 2004 omarmt de Nevobo
deze nieuwe tak van sport en start met actief
beleid.
Vanaf dat jaar is het snel gegaan. In 10 jaar tijd
groeide het aantal beachvolleybal clubs van 4
naar 200. Beachvolleybal accommodaties
springen momenteel als paddenstoelen uit de
grond en meer dan 150 trainers hebben
inmiddels hun beachvolleybal licentie behaald.
Aan de randvoorwaarden voor sportparticipatie
(aanbod, accommodatie en kader) wordt hard
gewerkt en met succes! Maar er is ook nog een
wereld te winnen.
Want ondanks de onstuimige groei wordt
beachvolleybal toch nog niet door iedereen
serieus genomen en er zijn nog steeds mensen
die denken dat het strand een noodzakelijke
voorwaarde is om deze sport te kunnen
beoefenen.
Daarom zet de Nevobo de komende jaren de
ingezette koers door. Onze ambitie is dat in 2020
iedere volleybalvereniging in Nederland met meer
dan 100 leden naast het zaalvolleybal in de
winter, ’s zomers beachvolleybal aanbiedt.
Want op die manier zal het beachvolleybal (topen breedte) zich verder ontwikkelen. Wordt
volleybal binnen- en buitensport die 12 maanden
per jaar beoefend kan worden. En krijgen we
verenigingen die beschikken over een eigen
accommodatie en zo hun leden een thuis kunnen
bieden, evenals dat zij scholen en ouderen
kunnen ontvangen. Beachvolleybal is daarmee
doel op zich en tegelijkertijd instrument om de
volleybalsport in Nederland te versterken.
Joëlle Staps, Algemeen Directeur Nevobo
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