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Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek was om erachter te komen welke betekenissen verenigingsbestuurders 
en medewerkers van de Nederlandse Volleybalbond (hierna: Nevobo) geven aan de organisatie van 
de A- en B-league volleybal, om daarna aanbevelingen te kunnen doen aan de Nevobo. 
Hiervoor zijn veertien personen geïnterviewd, waaronder acht bestuurders van A- en Dela-league 
verenigingen en stichtingen, vier bestuurders van B-league verenigingen en stichtingen en twee 
medewerkers van de Nevobo.  
Uit analyse van de diepte-interviews is gebleken dat deze betekenissen niet eenduidig te noemen zijn 
en dat er veel fundamentele verschillen bestaan tussen de verenigingen. Op onder andere formele 
organisatie, accommodatie en financiën verschillen verenigingen fundamenteel. Kijkend naar de 
betekenissen die worden toegekend aan het beleid wat de Nevobo voor de toekomst voor ogen 
heeft, bestaat ook geen eenduidigheid. De verenigingsbestuurders zijn het erover eens dat er een 
aantal problemen bestaan in het volleybal en dat er in de toekomst aan gewerkt moet worden om 
deze problemen op te lossen. De Nevobo ziet een uitbreiding van de regelgeving voor deelname van 
de A- en B-league als een van de maatregelen, een aantal bestuurders staan hiervoor open als dit 
maar niet ten koste van de verenigingen gaat. Opvallend is dat de verenigingen veel vanuit hun eigen 
standpunt de zaken benaderen, terwijl het beleid van de Nevobo meer is gericht op het collectief.  
De Nevobo heeft een enquête onder alle A- en B-league verenigingen uitgezet waarbij openheid 
werd gevraagd op sporttechnisch, organisatorisch en financieel gebied. Van de 39 uitgegeven 
enquêtes zijn er maar twaalf volledig ingevuld. De twaalf ingevulde enquêtes bestonden uit acht 
enquêtes van B-league verenigingen bij de heren, twee van A-league verenigingen (heren) en twee 
van B-league verenigingen bij de dames. Geen enkele club uit de Dela-league heeft de enquête 
ingevuld. De matige respons op deze enquête, kan als voorbeeld genoemd worden van het verschil in 
betekenis dat wordt toegekend aan het beleid van de Nevobo. Enkele opvallende uitspraken tonen 
hierbij aan dat met name het vertrouwen van enkele verenigingsbestuurders in de Nevobo niet heel 
groot te noemen is.   
Doordat de interviews met de verenigingsbestuurders als eerste zijn afgenomen en uitgewerkt, 
konden er enkele thema’s vastgesteld worden die later aan de medewerkers van de Nevobo zijn 
voorgelegd. Hierdoor is duidelijk waar te nemen op welke punten enkele clubs en de bond van elkaar 
verschillen.  Deze verschillen bestaan uit de eerder genoemde openheid die de bond vraagt van de 
verenigingen en die de meesten niet geven, verschil in betekenissen over uitbreiding van de 
regelgeving, het speelrecht en het beleid met betrekking tot het organiseren van de competitie. 
Vanuit deze verschillen zijn er betekenissen toegekend aan de organisatie van de A- en B-league en 
die richten zich vooral op de huidige organisatie van de A- en B-league waarin de huidige regelgeving 
en het speelrecht worden besproken. Daarnaast worden betekenissen toegekend aan de 
toekomstige organisatie van de A- en B-league volleybal, waarbij een mogelijke uitbreiding van de 
regelgeving, beslissingen die voor de komende twee seizoenen zijn genomen, het beleid van de 
Nevobo en de visie op de toekomstige ontwikkeling van het volleybal in Nederland centraal staan.
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Voorwoord 

Gebruikelijk binnen deze opleiding is dat je twee jaar stage loopt bij een organisatie. Echter zag ik te 
weinig perspectief in mijn eerste jaar stage, dat ik op zoek ging naar een nieuw stageadres. Ik had via 
Maarten van Bottenburg het e-mailadres van Marcel Sturkenboom, de directeur van de Nederlandse 
Volleybalbond, gevraagd. Marcel gaf in het eerste jaar van de master een gastcollege en sloot af met 
de woorden: “Als een van jullie nog een afstudeeronderzoek nodig heeft, kan hij/zij zich altijd bij mij 
melden.” Met deze uitspraak nog vers in mijn geheugen besloot ik hem een e-mail te sturen. Net 
toen ik de hoop al had opgegeven en eigenlijk iets anders had gevonden, kreeg ik een mailtje vanuit 
Nieuwegein, waar de bond huisvest. Of ik op gesprek wilde komen bij algemeen directeur Marcel 
Sturkenboom en manager topsport Arjen Boonstoppel. Hierna ging alles heel snel en kon ik 
beginnen.  
Omdat ik niet uit het volleybal kom, vond Arjen het nuttig om mij eerst kennis te laten maken met 
‘de wereld van het volleybal’. Na veel stukken gelezen te hebben, heb ik een aantal managers van A-
league clubs geïnterviewd om te kunnen ervaren wat er zoal speelt bij deze clubs. Al tijdens mijn 
eerste gesprek met Marcel en Arjen kwam het invoeren van een licentiesysteem ter sprake als 
afstudeeropdracht. Een aantal maanden was ik ook in de veronderstelling, dat ik een onderzoek ging 
doen dat zich alleen zou richten op de invoering van een licentiesysteem in het volleybal. Dit bleek 
echter voor de universiteit niet voldoende en moest uitgebreid worden. Op dat moment ging Arjen, 
die toen de begeleiding samen met Karin van der Maat op zich had genomen, weg bij de Nevobo. Hij 
had er echter wel voor gezorgd dat ik door Marcel Sturkenboom zou worden begeleid. Na een 
gesprek met Marcel en Michel van Slobbe, mijn afstudeerbegeleider, kwamen we tot de conclusie 
dat ik de verenigingsbestuurders als doelgroep van mijn onderzoek zou maken, wat zich zou richten 
op de organisatie van de A- en B-league volleybal. 
Na veel pijn en moeite, reizen naar  Twente en Limburg en lange, eenzame dagen achter mijn laptop, 
is er een mooi product uit voort gekomen. Dit had ik echter niet kunnen doen zonder de hulp van 
een aantal voor mij zeer belangrijke personen. Allereerst Michel van Slobbe, mijn 
afstudeerbegeleider. Ik heb Michel bestookt met vragen en opmerkingen als ik door de bomen het 
bos niet meer zag en hij maakte altijd tijd voor me vrij. Hij had vooral veel geduld en wist mij met 
tactische opmerkingen een heel eind in de goede richting te sturen. Hij is altijd erg geïnteresseerd 
geweest en gebleven en mede door zijn enthousiasme heb ik op bepaalde momenten het 
vertrouwen gehad om door te gaan. Verder Arjen Boonstoppel tot februari en daarna Marcel 
Sturkenboom, die vanaf februari de begeleiding op zich heeft genomen en ondanks zijn drukke 
schema, tijd voor me had wanneer ik hem nodig had. Met zijn kennis en kunde heeft hij tevens een 
belangrijke bijdrage aan mijn onderzoek geleverd. Daarnaast Karin van der Maat. Zij nam de 
begeleiding op zich in het begin en bleef daarna als klankbord altijd betrokken. Wanneer ik delen van 
mijn scriptie af had, was zij geïnteresseerd om deze door te nemen. En natuurlijk mijn overige 
collega’s op het hoofdkantoor, die bereid waren om mij van de nodige informatie te voorzien. 
Mijn respondenten ben ik uiteraard veel dank verschuldigd, want zonder de bereidwilligheid tot het 
antwoorden op mijn vragen, had ik dit onderzoek niet kunnen uitvoeren.  
Tot slot is het thuisfront belangrijk geweest in vooral de mentale steun. Op de momenten dat ik even 
mijn focus verloor, was mijn vriendin Jacintha in de buurt om me weer wat vertrouwen te geven en 
me te stimuleren om aan de slag te gaan. Ook mijn ouders en zusje Anouk zijn altijd erg 
geïnteresseerd geweest, net als mijn vrienden die voor de nodige ontspanning in deze stressvolle tijd 
hebben gezorgd.   
Dit alles heeft geresulteerd in het onderzoek zoals dit voor u ligt en ik hoop dan ook dat u er met veel 
plezier en interesse in zult lezen.  

 

Wouter van der Klugt 
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1  Inleiding 

In de georganiseerde sport in Nederland is sprake van een diepgewortelde verenigingsstructuur, zo 
ook in het volleybal . Volleybal is een sport die bij veel georganiseerde verenigingen in Nederland 
wordt beoefend en is opgebouwd vanuit een verenigingsmodel. Wanneer verenigingen goed 
presteren, kunnen ze op sportieve gronden toetreden tot de hoogste divisies in het Nederlandse 
volleybal. Er is geen strikte scheiding, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, tussen professionele 
sport en amateursport. Door de Nevobo wordt de vereniging als de basis van het volleybal in 
Nederland gezien. De Nevobo is organisator van de competities op het hoogste niveau. Deze 
competities bestaan uit de A-league bij de mannen, de A-league bij de vrouwen, ook wel Dela-league 
genoemd (Dela is sponsor van de competitie en heeft haar naam hieraan verbonden) en de B-league 
bij zowel de heren als dames. Binnen de A/Dela-league en de B-league participeren naast 
verenigingen ook topvolleybalstichtingen. Echter kan alleen een vereniging het speelrecht van de 
bond verkrijgen. De vereniging kan dit overdragen aan een derde partij, in dit geval een stichting.   
De regelgeving in de hoogste divisies bestaat hoofdzakelijk uit speltechnische regels en de regels 
omtrent het speelrecht. De Nevobo ervaart dit als nadelig en wil meer grip hebben op de eigen 
competitie. Daarnaast wil de Nevobo het volleybal in Nederland op een hoger plan brengen. Het 
uitbreiden van de regelgeving in de A- en B-league kan hier mogelijk toe bijdragen.  
Dit onderzoek richt zich daarom op de betekenissen die verenigingsbestuurders en medewerkers van 
de Nevobo toekennen aan de organisatie van de A- en B-league volleybal. Veranderende condities in 
de omgeving van de bond en verenigingen staan centraal in de context waarbinnen het onderzoek is 
uitgevoerd. Door middel van het houden van veertien interviews met betrokkenen, een 
literatuurstudie en een schriftelijke enquête onder alle A- en B-league clubs, heeft de onderzoeker 
getracht zo volledig mogelijk de betekenissen van de betrokken actoren weer te geven. 

1.1 Probleemstelling  
De Nevobo is niet tevreden over de huidige organisatie van de A- en B-league volleybal, waarbij deze 
competities de afgelopen jaren werden geconfronteerd met enkele faillissementen. In de afgelopen 
jaren zijn drie topvolleybalstichtingen failliet gegaan. Dit kan een uitvloeisel worden genoemd van de 
volgende problemen die het volleybal op dit moment kenmerken: het volleybal ondergaat een 
sportieve terugval, de competitie heeft minder sportieve, maatschappelijke en economische waarde, 
spelers vertrekken eerder naar het buitenland, clubs nemen nog weinig deel aan Europa Cup-
toernooien en de financiële situatie bij de clubs is verminderd (Bron: Nevobo). Een aspect dat kan 
samenhangen met bovengenoemde problemen is het ontbreken van een bepaalde hoeveelheid geld 
om hier in te investeren. Het volleybal heeft daarnaast moeite om veel zichtbaarheid in de media te 
verkrijgen en op het moment dat je niet voldoende in de schrijvende media en op televisie verschijnt, 
kan dat de positie van clubs en Nevobo ten opzichte van sponsoren verzwakken.  
Vanuit de Nevobo-directie is naar voren gekomen dat het volleybal op deze voet niet verder kan 
gaan. Ook de organisatiestructuur van de bond en de regio’s voldeed niet langer en is veranderd. De 
voormalige zeven regio’s zijn teruggebracht tot vier regio’s, te weten: Noord, Oost, Zuid en West. In 
elke regio fungeert het regiokantoor als servicepunt waar verenigingen met hun vragen en 
problemen terecht kunnen. Uit de onlangs opgestelde notitie organisatieontwikkeling (2009) bleek 
dat verenigingen veel waarde hechten aan het blijven bestaan van een regiokantoor bij hen in de 
buurt. Ze vrezen dat hun belangen niet genoeg worden behartigd op het hoofdkantoor in 
Nieuwegein. Dit heeft enerzijds te maken met de angst dat teveel uitgaat naar topsport, anderzijds 
met het imago dat momenteel aan het hoofdkantoor kleeft (Bron: notitie organisatieontwikkeling, 
2009). Ook het huidige bestuursmodel van de Nevobo wordt aangepast. Uit onderzoek is gebleken 
dat het beleidsvormend bestuursmodel het meest geschikt is voor de organisatie. Hierbij is het 
bestuur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het lange termijn beleid. Vervolgens geeft de 
werkorganisatie met een jaarplan en een begroting invulling aan dit strategische beleid. In de nieuwe 
situatie bestaat de vrijwillige organisatie rondom de A- en B-league (voorlopig) uit drie organen. In de 
eerste plaats wordt er een beleidsadviesteam opgericht, dat uit vier personen bestaat die al dan niet 
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verbonden zijn aan een team uit de A- of B-league, maar wel een bewezen expertise hebben op dit 
vlak. Daarnaast hebben alle verenigingen een zetel per actief team in de topleague raad en is er de 
topleague werkgroep. Deze werkgroep wordt aangestuurd door de algemeen directeur. De managers 
van de A- en B-league teams, de technisch directeur, de adjunct directeur marketing, de manager 
topsport en de manager wedstrijdzaken hebben zitting in de werkgroep (Bron: notitie organisatie-
ontwikkeling, 2009). 
Naast de eerder genoemde problemen en de organisatieverandering heeft de directie, mede door de 
faillissementen, geconstateerd dat het te weinig grip heeft op de eigen competitie. De bond heeft 
geen andere afspraken met de A- en B-league clubs, dan speltechnische afspraken en de afspraak 
omtrent het speelrecht, dat eigendom is van de verenigingen. Het speelrecht is eigendom van de 
verenigingen, omdat deze lid zijn van de Nevobo en stichtingen niet. De verenigingen kunnen het 
speelrecht onder bepaalde voorwaarden (tijdelijk) overdragen aan een topvolleybalstichting.   
De Nevobo wil graag meer grip krijgen op de eigen competitie en een beter inzicht in de positie van 
deelnemende clubs. Ze wil hiervoor mogelijk de regelgeving uitbreiden. De consequentie hiervan 
voor de verenigingen kan zijn dat ze de organisatie hieraan moeten aanpassen. 
De Nevobo wil samen met de verenigingen ervoor zorgen dat het volleybal naar een hoger plan 
wordt gebracht. Als belangrijke stap hierin heeft de bond een enquête uitgezet bij alle A- en B-league 
verenigingen met specifieke vragen over sporttechnische, organisatorische en financiële 
onderwerpen. Dit met als doel om meer inzicht te krijgen in de positie van clubs op bovengenoemde 
gebieden. Verder is de Nevobo ervan overtuigd dat meer openheid over dergelijke gegevens 
versterkend kan werken. Wanneer de clubs onderling inzicht krijgen in gegevens van elkaar kunnen 
ze hiervan leren en elkaar waar mogelijk versterken. Verwijzend naar de afbeelding op de 
voorpagina, wil de Nevobo ervoor zorgen dat de bal door goed samen te werken over het net gaat. 
Dit als metafoor voor het naar een hoger plan brengen van het volleybal. Vanuit de verenigingen is 
echter de nodige weerstand ontstaan over het verstrekken van deze gegevens. Veel clubs houden de 
informatie binnenskamers, omdat men angst heeft dat het in verkeerde handen terechtkomt. In 
bepaalde gevallen werd er een schriftelijke geheimhoudingsplicht van de Nevobo verlangd. De 
onderzoeker kan hieruit opmaken dat er een beperkte mate van vertrouwen van bepaalde 
verenigingen in de bond aanwezig is. 
Verenigingen zijn zelfstandige organisaties en hebben zodoende een mate van autonomie vergaard. 
Hierdoor kan het individuele belang op bepaalde momenten prevaleren boven het algemeen belang. 
De Nevobo heeft enerzijds te maken met het krachtenveld vanuit de verenigingen, de interne 
omgeving en anderzijds met een krachtenveld vanuit de externe omgeving. De Nevobo heeft 
ambities geformuleerd die vooral betrekking hebben op het gehele volleybal in Nederland. Dit zijn de 
volgende: groeien van 125.000 naar 150.000 leden, meer vrijwilligers binden, zowel met de 
(zit)volleybal dames en heren plaatsing voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen afdwingen, 
de A-league stevig positioneren, meer recreatieve sporters en meer jongens binden en de ambitie 
om in 2012 te horen tot de vier best georganiseerde sporten in Nederland (Bron: Service to Volley, 
Nevobo).  
Deze ambities komen vanuit de bond, maar kunnen voor een deel gevoed zijn door partijen die het 
krachtenveld om de bond heen vormen. Hierbij valt te denken aan andere sportbonden, NOC*NSF en 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze partijen kunnen vanuit de externe 
omgeving invloed hebben gehad op het formuleren van deze ambities.  
Aan de andere kant kunnen maatregelen nodig zijn om bepaalde ambities te kunnen verwezenlijken. 
Deze maatregelen of beslissingen kunnen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de organisatie van de 
A- en B-league volleybal en de clubs die daaraan deelnemen. Hier kan een spanningsbalans optreden 
tussen een mate van autonomie en wederzijdse afhankelijkheid (Mastenbroek, 1996). De clubs 
kunnen bijvoorbeeld primair aan hun eigen belang en ambitie denken, terwijl de bond haar eigen 
ambitie met betrekking tot het hele volleybal heeft. Daarnaast bestaan er in de externe omgeving 
van de verenigingen ook meerdere partijen die het beleid van deze verenigingen kunnen 
beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan gemeentes, sponsoren en het onderwijs. Tevens kunnen de 
leden een bepalende factor in de interne omgeving van de verenigingen genoemd worden. Deze 
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krachtenvelden bestaan om de Nevobo en de verenigingen heen en het beleid dat gevoerd wordt, 
kan hier mogelijk door worden beïnvloed. 
Onder veranderende condities die in het krachtenveld van de Nevobo en de verenigingen optreden, 
kan ook een veranderde opzet van de competitie gerekend worden. De competitieopzet wordt in de 
A- en Dela-league in het seizoen 2010-2011 aangepast. De A- en Dela-league worden uitgebreid tot 
tien clubs en er vindt geen degradatie plaats om clubs de tijd te geven hun organisatie naar een 
hoger plan te brengen. Er wordt een reguliere competitie gespeeld, waarna de nummers één tot en 
met acht een play off-serie spelen. De vier beste teams spelen vervolgens de halve finale en de finale 
om het kampioenschap van Nederland.  
Tot slot kan de media een belangrijke partij in het volleybal worden genoemd. De media maakt deel 
uit van de externe omgeving van zowel de Nevobo als de clubs en veranderde eisen van 
mediapartijen kunnen wederom invloed hebben op de organisatie van het topvolleybal in de A- en B-
league. De wens van de NOS om meer topwedstrijden uit te kunnen zenden en zodoende meer 
aandacht aan het Nederlandse volleybal te geven, kan mede de aanleiding zijn geweest tot het 
initiëren van de competitieopzet in het seizoen 2009-2010 (Bron: Nevobo) en kan bijvoorbeeld 
invloed hebben gehad op de uitbreiding naar tien clubs. Hierdoor worden er meer topwedstrijden 
gespeeld, verspreid over het hele land. Volgens de directeur van de Nevobo is media-aandacht 
belangrijk om de sport populairder te maken in Nederland. De opkomst van de commercialisering en 
mediatisering heeft ervoor gezorgd dat de sport beter en vaker in beeld kan worden gebracht. 
Hierdoor is de sport aantrekkelijker geworden voor bedrijven en investeerders. Dit kan de clubs meer 
inkomsten opleveren, waardoor bepaalde ambities kunnen worden verwezenlijkt.  

1.2 Doel onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om door middel van het afnemen van diepte-interviews, een 
schriftelijke enquête en een literatuurstudie, inzicht te krijgen in betekenissen die 
verenigingsbestuurders en medewerkers van de Nevobo toekennen aan de organisatie van de A- en 
B-league volleybal, om vervolgens aanbevelingen te kunnen doen aan de Nevobo. De Nevobo wil de 
afspraken met de clubs intensiveren om uiteindelijk toe te kunnen werken naar een uitbreiding van 
de regelgeving voor deelname aan de A- en B-league volleybal. Dit kan een van de instrumenten zijn 
om een bijdrage te kunnen leveren aan het aanpakken van de eerder genoemde problemen in het 
topvolleybal.  

1.3 Onderzoeksvraag 
Naar aanleiding van bovenstaande gegevens en achtergronden is de volgende onderzoeksvraag 
geformuleerd: 

Welke betekenissen kennen verenigingsbestuurders en medewerkers van de Nederlandse 
Volleybalbond toe aan de organisatie van de A- en B-league volleybal?  

Subvragen 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van een aantal subvragen. Deze 
subvragen worden beantwoord door middel van data uit de interviews, literatuurstudie en enkele  
gegevens uit de A- en B-league enquête.  

 Welke betekenissen kennen de betrokken actoren toe aan de huidige regelgeving 
voor deelname aan de A- en B-league volleybal en de mogelijke uitbreiding hiervan? 

 Hoe zijn de huidige samenwerkingsrelaties in het Nederlandse topvolleybal te 
typeren en welke betekenissen worden eraan gegeven?  

 Welke fundamentele verschillen tussen de deelnemende clubs bestaan er in de A- en 
B-league volleybal en hoe kan de Nevobo hier het beste mee omgaan? 

 Welke betekenissen kennen  verenigingsbestuurders toe aan toekomstige 
ontwikkelingen in het topvolleybal?  
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1.3.1 Begripsdefinities  

In de onderzoeksvraag en subvragen staan enkele begrippen die hieronder nader uiteengezet 
worden. 

A-en B-league volleybal 
De A-league is de hoogste divisie bij de heren, de Dela-league is de hoogste divisie bij de dames in 
het Nederlandse volleybal en de B-league is het op een na hoogste niveau. De A-league bestaat bij de 
heren en de Dela-league bestaat bij de dames uit acht clubs. De B-league bestaat zowel bij de heren 
als bij de dames uit twaalf clubs. Wanneer er in dit onderzoek duidelijk onderscheid wordt gemaakt 
tussen de A- en Dela-league worden deze namen apart vermeld, anders wordt er gesproken over de 
A-league in zijn algemeenheid. Dit omvat op dat moment de A- en Dela-league.  

Verenigingsbestuurders 
Onder de verenigingsbestuurders worden voorzitters en overige leden van het verenigingsbestuur 
verstaan. Tevens zijn er twee interviews afgenomen met stichtingsbestuurders die zelf jarenlang in 
het verenigingsbestuur zitting hadden.  

Betrokken actoren 
Onder de betrokken actoren worden geïnterviewde bestuurders en medewerkers van de Nevobo 
verstaan.  

1.4 Relevantie  
Zoals eerder beschreven, kan het volleybal op deze manier niet verder gaan. Drie faillissementen in 
de afgelopen jaren, hebben de problemen aan het licht gebracht. Naast het veranderen van de 
organisatiestructuur overweegt de Nevobo om de regelgeving voor deelname aan de  A- en B-league 
uit te breiden. De Nevobo acht het noodzakelijk om een professionaliseringsslag te maken, anders 
kan het volleybal niet overleven. 
Wanneer de clubs stabiele en financieel gezonde organisaties zijn, is de verwachting dat ze niet snel 
‘om zullen vallen’. Daardoor is er mogelijk geen massale leegloop van spelers en kunnen kwalitatief 
goede spelers langer in de A-league blijven spelen. Hierdoor  kan het niveau stijgen, kunnen clubs 
(langer) internationaal meedoen en kan de sportieve, commerciële en maatschappelijke waarde van 
vooral de A-league toenemen. Wanneer er jaarlijks clubs in de problemen komen, kan dit gevolgen 
hebben voor de positie van deze clubs in de regio. Dit kan ervoor zorgen dat minder mensen naar de 
wedstrijden komen kijken, waardoor de aantrekkingskracht op regionaal en ook op landelijk niveau 
kan afnemen. De club kan op dat moment mogelijk niet meer voldoen aan haar maatschappelijke 
waarde, waardoor de leden niet meer kunnen sporten en soms op zoek moeten gaan naar een 
andere sport. De maatschappelijke waarde van een sportvereniging binnen een gemeenschap kan 
groot zijn. Tevens wordt de sport op dit moment door de overheid ‘gebruikt’ als middel om bepaalde 
problemen in de maatschappij aan te pakken. Het wegvallen van een vereniging kan ervoor zorgen 
dat ook deze taak binnen een gemeenschap wegvalt. Daarbij kan het schade toebrengen aan het 
imago van het volleybal. Wanneer stichtingen of verenigingen tijdens het seizoen failliet gaan, kan de 
buitenwacht,  onder invloed van de media, de competitie als gedevalueerd zien. Dit kan niet 
bevorderlijk zijn voor de aantrekkelijkheid van de A- en B-league en voor het Nederlandse volleybal 
in het algemeen. Bovendien kan dit ervoor zorgen dat verenigingen moeilijker sponsoren kunnen 
vinden en meer moeite hebben om in te spelen op veranderende condities in de omgeving. Wanneer 
condities in de omgeving van de verenigingen veranderen, zoals een mogelijke uitbreiding van de 
regelgeving, kan het voor de clubs van belang zijn dat ze hier op inspelen. Dit kan vervolgens tot een 
bepaalde mate van professionalisering van de verenigingen leiden.  
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1.4.1 Wetenschappelijk 

Op wetenschappelijk gebied kan worden gesteld dat er nog geen onderzoek in het volleybal heeft 
plaatsgevonden naar betekenissen die verenigingsbestuurders en medewerkers van de bond geven 
aan de organisatie van de hoogste competities. In andere sporten is wel onderzoek gedaan naar de 
invloed van professionalisering op bonden en verenigingen en enkele van deze artikelen worden 
gebruikt in het theoretisch kader van dit onderzoek. 
Als voorbereiding op dit onderzoek is er een beknopte benchmark uitgevoerd bij enkele buitenlandse 
volleybalbonden en een Nederlandse zaalsportfederatie om te onderzoeken welke eisen er worden 
gesteld aan clubs voor het deelnemen aan de competities. In Duitsland worden er bijvoorbeeld eisen 
gesteld aan het aantal jeugdteams dat de club minimaal dient te bezitten en bij het basketbal 
moeten de clubs een minimale begroting overleggen om te kunnen deelnemen aan de competitie.  
De (achterliggende) wetenschappelijke thema’s die door de onderzoeker aan het onderzoek zijn 
verbonden zijn: de toegenomen professionalisering in de sport, organisatieverandering in 
(sport)organisaties, stakeholders in de verenigingssport, autonomie en wederzijdse afhankelijkheid in 
(tussen) organisaties, management van diversiteit en sport en de media. Deze thema’s worden in 
hoofdstuk 3 verder uiteen gezet.  

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksaanpak besproken, bestaande uit het onderzoeksperspectief en 
wetenschapsfilosofie (2.1), onderzoeksmethoden (2.2) en betrouwbaarheid en validiteit (2.3).  
In hoofdstuk 3 wordt de theorie gepresenteerd die in dit onderzoek het theoretisch kader vormt. In 
3.1 wordt de professionalisering van de sport uiteengezet, waarna in 3.2 de problematisering hiervan 
wordt belicht. In 3.3 worden de stakeholders in de verenigingssport besproken en in 3.4 staan de 
thema’s autonomie en wederzijdse afhankelijkheid van Mastenbroek (1996) centraal. In 3.5 wordt 
management van diversiteit belicht en staat de relatie tussen sport en de media centraal in 3.6. Tot 
slot wordt het theoretisch kader afgesloten met de conclusie in 3.7. 
Hoofdstuk 4 is het resultatenhoofdstuk dat is ingedeeld volgens drie thema’s: verschillen tussen de 
clubs in 4.2, de huidige organisatie van de A- en B-league in 4.3 en toekomst van het topvolleybal in 
4.4. Deze paragrafen worden vooraf gegaan door een korte beschrijving van de respondenten van dit 
onderzoek in 4.1.  
In hoofdstuk 5 wordt door middel van het beantwoorden van de vier deelvragen een deel van de 
conclusie geformuleerd, waarna in de discussie de resultaten uit hoofdstuk 4 worden  getoetst aan 
de literatuur. Het slotstuk van hoofdstuk 5 bestaat uit de slotconclusie, waarna in hoofdstuk 6 nog 
enkele aanbevelingen vermeld worden.  
Tot slot laat hoofdstuk 7 zien welke literatuur in dit onderzoek is gebruikt. 
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2 Onderzoeksaanpak  

2.1  Onderzoeksperspectief en wetenschapsfilosofie 
Ik kijk vanuit een interpretatief perspectief naar de werkelijkheid. De meningen van personen spelen 
hier een belangrijke rol in. Ik ben van mening dat de waarheid van de mens voor een deel in de feiten 
verscholen ligt en voor een groot deel wordt gevormd door de meningen van personen en de 
interpretatie daarvan door anderen en door henzelf. Dat is ook de manier waarop ik de wetenschap 
zie, waarin veel gebruik wordt gemaakt van opvattingen van andere wetenschappers. Vervolgens 
wordt er een ‘eigen’ waarheid geformuleerd die uiteindelijk weer wordt getoetst aan de wetten van 
de wetenschap. Dit houdt in mijn perceptie in, dat andere wetenschappers hier hun licht over laten 
schijnen en hetzelfde proces zich wederom herhaalt.  
Ook het dialogisch uitgangspunt is erg op mij van toepassing. Ik ben altijd geïnteresseerd in de 
meningen van anderen en hoe ik deze kan vergelijken met mijn eigen kijk op de wereld. Ik ben er van 
overtuigd dat je meer uit mensen kunt halen als je de dialoog met ze aangaat en je inleeft in de 
persoon. Vanuit mijn inzicht komt het dialogisch perspectief ook na het interpretatieve perspectief. 
Ik denk eerst vanuit consensus en daarna ga ik kijken hoe het ook anders kan worden bekeken. Ik ben 
op dat moment meer gericht op de verschillen (dissensus) (Deetz, 2000).  
Echter heb ik in dit onderzoek gemerkt dat clubs fundamenteel op bepaalde punten van elkaar en de 
bond verschillen en daarom ben ik eerst vanuit de verschillen gaan kijken op welke manier consensus 
kan worden bereikt. Ik heb voor deze aanpak gekozen, omdat de empirie dusdanige verschillen 
vertoonde dat ik er in dit onderzoek achter ben gekomen dat het ook heel nuttig kan zijn om vanuit 
de aanwezige verschillen te analyseren op welke manier consensus kan worden bereikt. 
Vanuit deze filosofie en het feit dat er wordt gevraagd naar betekenissen van betrokken actoren, is 
ervoor gekozen om de data die is verkregen te analyseren vanuit een interpretatief kader. De 
waarheid van de mens zit in de ervaringen, de ervaringen zijn deze waarheid. Dit kader gaat ervan uit 
dat de onderzoeker nooit objectief kan zijn. Hierdoor heeft hij veel zelfkennis nodig. Hij moet zijn 
eigen mening en opvattingen zoveel mogelijk buiten beschouwing proberen te laten om zo objectief 
mogelijk het onderzoek uit te voeren. Bij het afnemen van de interviews is hiermee rekening 
gehouden door zoveel mogelijk open vragen te stellen. Echter is getracht om het interview wel te 
sturen en de respondenten in de ‘gewenste’ richting te laten antwoorden. 

2.2 Onderzoeksmethoden 
Om de verschillende data voor het uitvoeren van dit onderzoek te vergaren, is er gekozen voor het 
gebruik van een aantal onderzoeksmethoden. Er zijn veertien semigestructureerde diepte-interviews 
afgenomen met twaalf vertegenwoordigers van de verenigingen. De voorlopige thema’s die hieruit 
voortkwamen, zijn door middel van zes vragen gesteld aan twee medewerkers van de Nevobo. Hier is 
voor gekozen om duidelijk te kunnen bepalen op welke punten de clubs en bond van elkaar 
verschillen. Er is daarnaast een uitgebreide literatuurstudie en documentanalyse uitgevoerd, waarbij 
de literatuur zowel voor als tijdens het onderzoek is verzameld. Aan de hand van de antwoorden van 
de respondenten is gekozen om nog enkele thema’s toe te voegen aan het theoretisch kader dat u in 
hoofdstuk 3 vindt.  

2.2.1 Semigestructureerde diepte-interviews 

Tijdens dit onderzoek wordt er gevraagd naar betekenissen van respondenten en door middel van 
diepte-interviews kunnen ook de achterliggende betekenissen worden achterhaald. Deze kunnen de 
betekenissen meer inhoud geven die kan worden gebruikt om enkele citaten beter te duiden. 
Daarom is voor deze onderzoeksmethode gekozen. Meer gespecificeerd gezien, wordt er gebruik 
gemaakt van semigestructureerde diepte-interviews. De interviews zijn afgenomen aan de hand van 
een topiclijst. Als ondersteuning zijn er enkele vragen opgesteld die als onderbouwing van de topics 
konden dienen. De topiclijst was voor alle respondenten hetzelfde, maar is gedurende de interviews 
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aangepast. Hiertoe is besloten omdat bepaalde onderwerpen met een andere vraagstelling mogelijk 
tot meer bruikbare antwoorden konden leiden. De topiclijst heeft als leidraad voor de onderzoeker 
gediend en vormde een solide basis waar de onderzoeker op terug kon vallen tijdens de interviews. 
De diepte-interviews zijn afgenomen en uitgewerkt door onderzoeker Wouter van der Klugt. 
Ook worden eerdere gesprekken met managers van A-league clubs, waar mogelijk, gebruikt in het 
onderzoek.   

2.2.2 Literatuurstudie en documentanalyse 

Naast de diepte-interviews is er een literatuurstudie en documentanalyse uitgevoerd om het 
onderzoek wetenschappelijk te kunnen onderbouwen en verantwoorden. Bij de documentanalyse 
zijn onder andere de licentiesystemen en het beleid omtrent de organisatie van de hoogste divisies 
van een andere Nederlandse sportfederatie en buitenlandse volleybalbonden geanalyseerd. Op deze 
manier is getracht informatie te vergaren over de organisatie van topsport in de hoogste divisie bij 
buitenlandse volleybalbonden en een andere zaalsportfederatie. Deze informatie is gedeeltelijk 
gebruikt in de discussie tussen data en literatuur. De literatuurstudie die is verwoord in het 
theoretisch kader, richt zich op de volgende wetenschappelijke thema’s: de toegenomen 
professionalisering in de sport, organisatieverandering in (sport)organisaties, stakeholders in de 
verenigingssport, autonomie en wederzijdse afhankelijkheid, management van diversiteit en sport en 
de media. Enkele thema’s zijn vooraf bepaald en bijvoorbeeld het thema autonomie en wederzijdse 
afhankelijkheid is toegevoegd naar aanleiding van de empirie.  

2.2.3 Enquête 

Om de bovenstaande vormen van informatievoorziening te ondersteunen, is een digitale enquête 
uitgezet bij alle A- en B-league clubs. Hierbij werd gevraagd naar openheid van gegevens op de 
volgende gebieden: marketing, organisatorisch, sporttechnisch en financieel. Deze gegevens kunnen 
inzicht geven in de huidige positie van clubs op deze gebieden. De Nevobo wilde op deze manier 
openheid creëren tussen de clubs onderling en tussen de clubs en de bond. Echter is deze enquête 
maar door een beperkt aantal clubs ingevuld en is er vooral veel weerstand ontstaan bij het invullen 
van de financiële gegevens. De gegevens uit de enquête worden daarom waar nodig als 
ondersteuning gebruikt, maar dit is niet bij alle thema’s mogelijk.  De ambigue situatie rondom de 
enquête komt echter in een aantal hoofdstukken terug om de relatie tussen de Nevobo en de clubs 
te kunnen duiden. 

2.2.4 Selectie respondenten  

In verband met de tijd was het niet mogelijk om alle voorzitters van A- en B-league verenigingen en 
betrokken medewerkers van de Nevobo te interviewen, maar hier is door de onderzoeker een keuze 
in gemaakt. Er is bewust gekozen om alleen de direct betrokkenen te interviewen, omdat zij vanuit 
hun ervaringen betekenis kunnen geven aan de organisatie van de A- en B-league volleybal. De 
verdeling van het aantal interviews is als volgt: bestuurders A-league (4), bestuurders Dela-league 
(4), bestuurders B-league heren (2) en dames (2) en medewerkers van de Nevobo (2). Er is bewust 
gekozen om meer bestuurders van A- en Dela-league clubs te interviewen, omdat mogelijk 
veranderende condities, zoals regelgeving en condities vanuit de media, eerder betrekking hebben 
op deze verenigingen. De contactgegevens zijn vergaard via het internet en met medewerking van 
enkele medewerkers van de Nevobo. De interviews zijn zoveel mogelijk afgenomen in een voor de 
respondenten vertrouwde omgeving. Dit hield in dat de interviews bij de respondenten thuis of in de 
sportaccommodatie van de club werden afgenomen. Wanneer de respondent zich op zijn/haar 
gemak voelt, kan dit de kwaliteit van de antwoorden verhogen. Een vreemde, rumoerige omgeving 
kan er daarentegen voor zorgen dat de respondent geïrriteerd raakt en zich niet voldoende kan 
concentreren (Baarda en de Goede, 2001). Om de confidentialiteit te kunnen waarborgen, is alle 
biografische data uit het onderzoek gelaten en zijn de namen gefingeerd. Herbert J. Rubin (2005, 
p.99) zegt hierover dat ook wanneer de werkelijke namen uit het onderzoek verwijderd worden, 
anderen er nog steeds achter kunnen komen van wie bepaalde uitspraken zijn. Dit is medegedeeld 
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aan de respondenten en er is zoveel mogelijk voor gezorgd dat de data niet herleid kan worden naar 
de desbetreffende persoon. 

2.2.5 Analyse data 

Voor de analyse van de resultaten is tijdens dit onderzoek gebruik gemaakt van het programma 
MAXQDA. Met behulp van dit programma zijn de resultaten gecodeerd en vervolgens ingedeeld in 
drie hoofdthema’s: verschillen tussen clubs, huidige organisatie van de A- en B-league volleybal en 
toekomst van het topvolleybal. Deze drie hoofdthema’s bestaan uit verschillende deelthema’s, 
waarin de gecodeerde resultaten zijn geïmporteerd. Het programma heeft ertoe bijgedragen dat de 
interviewdata op een gestructureerde manier is geordend en verwerkt. Het resultatenhoofdstuk is 
naar aanleiding van deze analyse geschreven.  

2.3 Betrouwbaarheid en validiteit  
Betrouwbaarheid is in kwalitatief onderzoek het best te omschrijven als herhaalbaarheid van 
resultaten. Echter, dit is in kwalitatief onderzoek vrijwel niet mogelijk, omdat de onderzochte situatie 
steeds veranderd. Hierbij kan slechts virtuele haalbaarheid worden verlangd (Maso & Smaling,1998). 
Volgens Maso en Smaling (1998)wordt deze virtuele haalbaarheid bereikt door een uitgebreide 
rapportage van de oorspronkelijke uitvoering van het onderzoek. Volgens deze definitie kan 
betrouwbaarheid in dit onderzoek worden bereikt door zo volledig mogelijk uiteen te zetten hoe het 
onderzoek is uitgevoerd. In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk wordt besproken hoe de 
semigestructureerde interviews zijn uitgevoerd en op welke manier de respondenten zijn 
geselecteerd. Verder bestaan de bijlagen uit de vragenlijsten die bij het afnemen van de interviews 
zijn gebruikt.  
Bij validiteit dient de onderzoeker zich af te vragen of hij/zij wel heeft gemeten wat hij/zij heeft 
gezegd te meten. Wanneer dit plaatsvindt is een onderzoek valide te noemen, echter kan de 
validiteit van een onderzoek bedreigd worden door reactiviteit, subjectiviteit en verbondenheid met 
de onderzoeksgroep (Henn, Weinstein & Foard, 2006). 
Bij reactiviteit kunnen mensen zich anders gedragen of andere antwoorden geven op het moment 
dat ze deelnemen aan een onderzoek. Dit kan vaker voorkomen op het moment dat er onderzoek 
wordt gedaan naar een gevoelig onderwerp. In dit onderzoek is geen sprake van een gevoelig 
onderwerp, blijkt uit de interviews. De respondenten antwoordden heel open op de vragen en lieten 
hun betekenissen naar voren komen. Van tevoren is aan de respondenten gemeld dat de 
antwoorden anoniem worden gepresenteerd en dit kan de mate van openheid en eerlijkheid van 
antwoorden hebben vergroot.  
Subjectiviteit beschrijft de keuzes die de onderzoeker maakt. De onderzoeker focust op die punten 
die hij/zij belangrijk en geschikt vindt voor het onderzoek. In dit onderzoek kan sprake zijn van een 
bepaalde mate van subjectiviteit. Vanwege de beperkte tijd konden niet de bestuurders van alle A- 
en B-league clubs geïnterviewd worden en omdat er onderzoek wordt gedaan naar betekenissen , 
kan de mate van interpretatie door de onderzoeker een rol spelen. Mogelijk kan een andere 
onderzoeker de antwoorden anders geïnterpreteerd hebben. Hierdoor kan er altijd een mate van 
subjectiviteit bestaan binnen kwalitatief onderzoek. Echter is getracht binnen dit onderzoek de mate 
van validiteit te verhogen door de gemaakte keuzes duidelijk te verantwoorden. Er zijn veel citaten 
gebruikt om de betekenissen van de respondenten uitgebreid naar voren te laten komen en ook de 
wetenschapsfilosofie en het onderzoeksperspectief zijn geformuleerd. Hierdoor kunnen bepaalde 
keuzes mogelijk worden onderbouwd. Vanwege het feit dat de onderzoeker niet zelf uit het volleybal 
afkomstig is en de respondenten een keer zijn geïnterviewd, kan er nauwelijks sprake zijn van echte 
verbondenheid binnen de doelgroep.  
Door middel van het maken van een uitgebreide rapportage, het anoniem verwerken van de 
gegevens, het uitgebreid verantwoorden van keuzes en het in acht nemen van een bepaalde mate 
van subjectiviteit en reactiviteit, kan worden gesteld dat dit onderzoek betrouwbaar en valide is te 
noemen. Daarnaast bestond er voldoende afstand tussen de onderzoeker en de onderzoeksgroep.  
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3 Theoretisch kader  

3.1 Professionalisering in de sport 

3.1.1 Historisch perspectief 

Nederland kan worden getypeerd als een echt verenigingsland. De verenigingsvorm is een belangrijk 
onderdeel van het maatschappelijk bestel. Vier van de vijf volwassenen zijn in Nederland lid van een 
van de ruim honderdduizend verenigingen (Kuperus,2005 in: van Bottenburg,2007). 
Het verenigingsleven kwam in Nederland op in de tweede helft van de negentiende en de eerste 
helft van de twintigste eeuw. Die ontwikkeling had alles te maken met de opkomst van de burgerlijke 
samenleving en de effecten van industrialisatie, bevolkingstoename, verstedelijking en toename van 
de sociale mobiliteit. Burgers namen zelf het initiatief om zich vrijwillig – en niet door toedoen van de 
overheid – te verenigen in geformaliseerde autonome samenwerkingsverbanden met een 
gemeenschappelijk, specifiek en geëxpliciteerd doel, zoals het mogelijk maken van sportbeoefening 
(Abma 1961, Jolles 1972, de Hart 2005 in: van Bottenburg 2007). 
Vanuit het verenigingsstatuut bepalen de leden het bestuur, dat op haar beurt in beginsel uit 
vrijwilligers bestaat. Het bestuur bepaalt het beleid en voor de uitvoering hiervan dient het 
toestemming te krijgen van de algemene ledenvergadering (alv).  
Een aantal wetenschappers, waaronder Robert Putnam, heeft gewezen op het belang van de 
sportvereniging als een organisatie die bijdraagt aan de onderlinge binding van mensen, functioneert 
als een ‘leerschool in democratie’ en een intermediair vormt tussen individu en overheid (in: van 
Bottenburg 2007). Mede op grond van deze veronderstelde functies is de overheid in de loop van de 
tweede helft van de twintigste eeuw sportverenigingen en sportbonden gaan ondersteunen en 
subsidiëren (van Bottenburg,2007). 
Van Bottenburg (2007 p.7) stelt dat sportverenigingen kunnen worden getypeerd als de belangrijkste 
instituties in de sportwereld: enerzijds streven zij hun primaire doelstelling na (het realiseren van 
sportbeoefening voor de eigen leden) en anderzijds dragen zij bij aan bredere maatschappelijke 
doelstellingen (als regelstellende en normerende organisaties die de participatie bevorderen en 
sportbeoefening tegen een lage prijs aanbieden). 
Vroeger waren sportorganisaties vooral uitsluitend intern gericht met hun kerntaken bezig. Zij 
hadden een relatief vast ledenbestand uit eigen kring en konden met eigen vrijwillige inzet aan een 
gedeelde sportinteresse tegemoet komen. Tegenwoordig heeft een vereniging te maken met een 
sterk veranderend ledenbestand waardoor wensen en behoeften van de leden meer verschillend zijn 
geworden. Verenigingen hebben meer moeite (nieuwe) leden te betrekken bij hun club. Vrijwilligers, 
dit geldt zeker voor de jongere generaties, hebben andere opvattingen over vrijwilligerswerk en 
kunnen en willen minder tijd besteden aan taken binnen de club (Boessenkool, van Eekeren & 
Lucassen 2008, p.5). 
Het voortbestaan van de (traditionele) vereniging is door de toegenomen complexiteit en dynamiek – 
vertaald  in een grotere variatie in de wensen om op bepaalde wijze te sporten en strengere eisen 
aan de club gesteld vanuit met name de overheid – sterk onder druk komen te staan. Ook al willen 
clubs het liefst nog gesloten blijven, ze ontkomen er niet aan hun (maatschappelijke) positie te 
analyseren (Boessenkool & de Jong, 2001). Daarnaast stellen de hiervoor genoemde onderzoekers 
dat individuele sportclubs niet of onvoldoende tot dergelijke analyses in staat zullen zijn. Zij stellen 
verder dat belangenorganisaties en kenniscentra een belangrijke rol kunnen vervullen in het 
ondersteunen van de sportverenigingen hierin.  
 
3.1.2 Intrede professionalisering 

Professionalisering kan een relatief begrip genoemd worden. Het is niet heel makkelijk te definiëren  
en daarom wordt geprobeerd om dit proces door middel van een aantal ontwikkelingen te verklaren. 
Tendensen uit de maatschappij hebben zich vertaald naar de sportwereld en hebben ook daar hun 
intrede gedaan. Dit heeft gevolgen gehad voor de organisatie in bepaalde sportorganisaties en is 
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vooral door sportbonden en –koepelorganisaties geïmplementeerd voor het vormen van nieuw 
beleid voor de georganiseerde sport.  
 
Individualisering 
De huidige maatschappij is in toenemende mate gericht op het individu en dat heeft ook effect op de 
wijze waarop de mens in die maatschappij met sport omgaat (Putnam, 2000).  
Commerciële sportcentra, zoals fitnessclubs, bieden sport op individueel niveau aan de leden aan. 
Mensen kunnen op deze manier sporten wanneer het hen uitkomt en zijn niet meer gebonden aan 
vaste tijden. Om een indicatie te kunnen geven van de explosieve groei die de fitnessbranche heeft 
doorgemaakt is het interessant om naar de cijfers te kijken. Van ongeveer 300 clubs met 
negentigduizend leden in 1980, is het aantal fitnessclubs in 2005 gestegen tot 1700, met twee 
miljoen leden (van Bottenburg, 2006). Volgens Enjolras (2001) is individualisering een belangrijke 
factor die de individuele houding ten opzichte van een vrijwilligersorganisatie negatief beïnvloedt. 
Wanneer mensen meer individueel gaan sporten, zie je dat ook de sociale samenhang vermindert. 
Een vereniging is bij uitstek een plaats om samen te komen en sociale relaties aan te gaan. Door de 
veranderde maatschappij en de wens van steeds meer mensen om individueel of ongebonden te 
sporten, is dit afgenomen. Putnam (2000) noemt dit ‘bowling alone’.   
 
Commercialisering  
De laatste decennia heeft het commercialiseringproces binnen de sportsector zich versneld 
ontwikkeld. Het commerciële aanbod van (nieuwe) sportactiviteiten en faciliteiten is gegroeid en 
sportmerken zijn uitgegroeid tot multinationals (van Bottenburg, 2006). 
Als gevolg van deze ontwikkeling zijn de sportbonden en sportverenigingen aan veranderingen 
onderhevig. In Nederland, maar ook in andere westerse landen, trachten bestuurders, vrijwilligers en 
betaalde krachten hun non-profit sportorganisaties steeds meer vanuit een bedrijfseconomisch 
perspectief te benaderen (van Bottenburg, 2006 p.2) 
Het is duidelijk dat de opkomst van de betaalde of professionele sport en de anders georganiseerde 
(commerciële) sport, tot een toename van de commercie in de sport heeft geleid. In de meeste 
landen hebben de overheden non-profit organisaties op sportgebied altijd bevoordeeld, maar de 
laatste decennia lijkt het beleid bewust of onbewust de commercialisering en professionalisering op 
sportgebied te hebben gestimuleerd (van Bottenburg, 2006). Ook Meloen (2000) noemt de 
teruglopende overheidssubsidies als een van de oorzaken van de commercialisering. Hierdoor 
moeten alternatieve bronnen gezocht worden (Meloen 2000, 70-81 in: de Vries et al.2007). 
De hierboven genoemde ontwikkelingen, aangevuld met het proces van globalisering, waarbij de 
sport en vooral de topsport zich meer internationaal heeft georiënteerd, hebben de sport en in het 
bijzonder de sportbestuurders beïnvloed (de Vries et al, 2007).  Ze eisen een sportbestuurder die van 
meer markten thuis is dan de sportbestuurder in het verleden.  
Niet alleen de non-profit markt, waar de verenigingen deel van uitmaken, maar ook de commerciële 
markt dient deze persoon te kunnen bedienen. Voor het binnenhalen van financiële middelen moet 
er zaken gedaan worden met sponsoren en moeten bijvoorbeeld goede relaties met de media 
onderhouden worden. Dit nieuw ontstane speelveld zorgt ervoor dat er meer wordt gevraagd van 
een verenigingsbestuurder. Niet alleen qua invulling van de functie, maar ook qua tijd die er aan 
besteed wordt. Peij (2002) stelt  dat deze nieuwe eisen betekenden dat de kennis en kunde van 
personen die zich uit hoofde van hun beroep en niet als nevenactiviteit, hiermee bezighouden, 
noodzakelijk werd (Peij et al. 2002: 143 in de Vries et al. 2007). 
Wanneer de sportsector meer gecommercialiseerd is, kan er een meer diverse beleidsomgeving voor 
de bestuurder ontstaan. Een beleidsomgeving die bestaat uit de vereniging met leden en vrijwilligers, 
een betaald en deskundig werkapparaat en een buitenwereld in de vorm van een maatschappij en 
een overheid die eisen stelt.  Binnen bovengenoemde maatschappij wordt de sportsector bovendien 
geconfronteerd met enkele commerciële spelers: sponsors en media. Deze partijen geven enerzijds, 
nemen anderzijds en stellen eisen. Om zich in dit speelveld staande te kunnen houden, hebben 
bestuurders middelen nodig die ze met behulp van hun kwaliteiten kunnen gebruiken; ze moeten 
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professionaliseren (de Vries et al. 2007). Peij (2002) stelt dat deze ontwikkeling zich sinds 1990 heeft 
voorgedaan en meldt dat een van de oorzaken de veranderde opvatting over overheidssturing is. 
Gekoppeld aan de professionalisering is dat een vernieuwing van de bestuursorganisatie (Peij et al, 
2002 in: de Vries et al. 2007). 
Er wordt gesteld dat commercialisering er op verenigingsniveau voor kan zorgen dat een 
verzakelijking optreedt in de relaties tussen clubs en hun leden en dat dit voor een afname van het 
aantal vrijwilligers kan zorgen. Echter stelt Enjolras (2002) in zijn studie bij Noorse sportverenigingen 
het tegenovergestelde. Commercieel inkomen bleek geen vervanging van vrijwilligerswerk te zijn, 
maar eerder omgekeerd; vrijwilligerswerk droeg bij aan het generen van commerciële inkomsten. Dit 
is een opvallende constatering te noemen, die er mogelijk voor kan zorgen dat verenigingen niet 
meer zo huiverig staan tegenover de commercialisering en uiteindelijk professionalisering van de 
vereniging.  

Buitenlandse voorbeelden professionalisering van de sport 

Professionalisering van de sport is niet een typisch Nederlandse ontwikkeling. In het buitenland en 
dan vooral in de Verenigde Staten (VS), is de professionalisering en de daarmee gepaard gaande 
commercialisering niet meer weg te denken uit de sport. Om een extreem voorbeeld te geven, 
worden American Football wedstrijden onderbroken om tijd vrij te maken voor reclames op ‘prime 
time’. Daarnaast hebben enkele van oudsher amateuristisch ingestelde sporten in andere landen, de 
laatste jaren eveneens een professionaliseringsslag gemaakt.  
In 1995 verklaarde de internationale rugbybond de rugby unie ‘open’ en formeel gelegitimeerd 
professioneel. Spelers krijgen openlijke en directe betalingen voor hun prestaties en topspelers 
hebben hun andere carrières opgegeven om fullprof te worden (Malcolm & Sheard, 2002). 
Organisatorisch gezien werden de clubs geherstructureerd (kregen een andere naam, werden 
wettelijk verankerd, samengevoegd of verhuisden in bepaalde gevallen naar een ‘gunstiger’ plaats), 
dit met als doel om het inkomen te kunnen genereren om deze verandering te kunnen bekostigen. Er 
kwam erkenning dat spelers nu de belangrijkste middelen van de club waren en hier werd naar 
gehandeld (Malcolm & Sheard, 2002). 
Deze ontwikkeling is te vergelijken met de professionalisering die zich, zoals hierboven reeds 
geïntroduceerd, al eerder in de Verenigde Staten heeft voorgedaan. In NBA, NHL en NFL verhuizen 
teams naar die plaatsen waar fans het meeste willen betalen voor het hoogste spelniveau 
(Fort,2000). Geld en aandacht van vooral de media lijkt hier een grote rol te spelen.  
Om mee te kunnen blijven doen in het Amerikaanse sportsysteem, dient een organisatie zich 
professioneel te ontwikkelen. Dit ondanks dat sportfederaties in de VS een systeem van sportieve 
concurrentie hebben ontwikkeld, waarin er voor wordt gezorgd dat clubs qua niveau en begroting 
met elkaar in evenwicht blijven. Een aantal restricties en bepalingen, zoals de reserve of option 
clause, een ‘salary cap’ en de ‘rookie draft’, zorgen ervoor dat de competitie zoveel mogelijk in 
balans blijft en dat er geen grote verschillen ontstaan tussen deelnemende clubs (Fort,2000).  
De reserve of option clause verbindt de speler voor zijn hele loopbaan aan de eigenaar van het 
contract. Als de club de speler verkoopt, krijgt de nieuwe eigenaar deze rechten.  
De ‘salary cap’ houdt in dat elk team een minimum bedrag aan salarissen moet uitgeven, maar niet 
meer mag uitgeven dan het vastgestelde maximum. Hierdoor beschermt de league zichzelf tegen het 
gevaar van een rijke man die zeer hoge salarissen biedt om een kampioensteam bij elkaar te kopen. 
Tenslotte zorgt het systeem van ‘rookie draft’ ervoor dat mindere teams de eerste mogelijkheid 
krijgen tot het kiezen van grote talenten uit de ‘draft’. Zo komen de beste talenten bij de minste 
teams terecht en kan er, net als bij de andere maatregelen, gezorgd worden voor balans in de 
competitie (Fort, 2000). 
Wanneer het Amerikaanse systeem vergeleken wordt met het Europese systeem valt op dat dit nogal 
van elkaar verschilt. Het Europese sportsysteem kent een open competitiestelsel, tegenover het 
gesloten Amerikaanse model. Clubs kunnen in de VS niet degraderen, terwijl dit juist gebruikelijk is in 
Europa. Daar tegenover kent het Amerikaanse sportsysteem een open mediasysteem ten opzichte 
van een gesloten Europees mediasysteem. Ook kent Europa een sterke verwevenheid van de 
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professionele sportclubs met non-profitorganisaties en een sterke historische en sociale verankering 
van deze clubs in de samenleving. Binding, loyaliteit en identificatie onder de sportfans spelen in 
Europa een grote rol (van Bottenburg, 2006). 

3.1.3 Professionalisering van sportverenigingen 

Huidige sportorganisaties hebben naast de primaire taak van het organiseren van sport voor de 
behoefte van haar leden, tevens met topsport te maken. Verenigingen organiseren sportactiviteiten 
voor met name amateurs: breedtesport, maar ook evenementen voor professionele betaalde 
sporters: topsport (de Vries et al. 2007). In deze situatie houdt de kleine vereniging zich over het 
algemeen meer met de organisatie van breedtesport bezig en de grote vereniging met een team dat 
op het hoogste niveau speelt, besteedt meer aandacht aan topsport.  
Topsporters hebben zich ontwikkeld tot een aparte groep, die hun sport meer is gaan zien als een 
carrière dan als pure hobby. Volgens Cafferata (2004) zijn twee sportmarkten ontstaan die ieder hun 
eigen eisen stellen aan (het bestuur van) een sportorganisatie: de massamarkt en de zakenmarkt. Dit 
eist van sportbestuurders en –managers een zakelijke benadering (managerial approach); de sport 
moet professioneel als een zakenmarkt benaderd worden (Cafferata, 2004 in: de Vries et al. 2007). 
Professionalisering is standaardisatie van de werkzaamheden, formuleren van een missie, vastleggen 
van procedures en verantwoordelijkheden. Hierdoor wordt transparantie bevorderd. Dit wordt als 
sleutel voor het succesvol reageren op ontwikkelingen in de sport gezien (Anthonissen & 
Boessenkool, 1998). 
Meloen (2000) stelt dat de toename van betaalde medewerkers een belangrijke verandering in het 
proces van professionalisering in een sportorganisatie is (Meloen, 2000 in: de Vries et al. 2007). 
Professionalisering kan zowel toegepast worden bij een organisatie die uitsluitend met vrijwilligers 
werkt, bij een organisatie die zowel vrijwilligers als betaalde medewerkers heeft en bij een 
organisatie die uitsluitend betaalde medewerkers heeft. 
Binnen de professionalisering van de sportverenigingen kunnen grofweg twee soorten 
onderscheiden worden: professionalisering vanuit de rationaliseringsgedachte en professionalisering 
door verenigingsondersteuning (Boessenkool et al. 2008). In onderstaande tekst worden deze nader 
toegelicht.  
 
Rationaliseringsgedachte 

Bij de rationaliseringsgedachte dienen clubs hun taken op een efficiënte en effectieve manier uit te 
voeren. De heersende opvatting is dat dit het beste kan gebeuren door op grote schaal professionals 
aan te stellen en deze de ingewikkelde vraagstukken van de vrijwilligers over te laten nemen. In dit 
geval heeft professionaliseren vooral te maken met standaardisatie van werkzaamheden, vastleggen 
van procedures en verantwoordelijkheden, dit het liefst in uitgebreide beleidsdocumenten 
(Boessenkool et al.2008). Deze benadering stelt dat professionalisering gelijk is aan het aanstellen 
van betaalde krachten. Deze betaalde krachten dienen op dat moment de werkzaamheden van de 
vrijwilligers over te nemen.  
 
Professionele verenigingsondersteuning 

In de tweede vorm van professionalisering van het verenigingsmanagement wordt er uitgegaan van 
professionele verenigingsondersteuning. Hierbij worden er, zij het vaak tijdelijk, deskundigen 
ingeschakeld die het vrijwillig kader met hun expertise ondersteunen. Het grote verschil met de 
vorige benadering is dat de ondersteuning aanvullend plaats dient te vinden, waarbij wordt 
uitgegaan van de behoefte van verenigingen. Deze benadering is te typeren als ‘bottum up’, waarbij 
de deskundigheid uiteindelijk vanuit de vrijwilligers komt. Bij de rationaliseringsgedachte is de ‘top 
down’ benadering meer op zijn plaats. Hier worden namelijk in de top van de vereniging betaalde 
krachten aangesteld die bepalen op welke manier de vereniging geprofessionaliseerd dient te 
worden. 
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3.1.4 Ontstaan stichtingen; een scheiding tussen topsport en breedtesport? 

Zoals in bovenstaande teksten is geformuleerd, kunnen verenigingen naast de breedtesportfunctie 
tevens te maken krijgen met topsport. Wanneer een eerste team enkele jaren goed presteert, is het 
in een aantal sporten in Nederland, zoals volleybal en hockey, mogelijk om te promoveren naar de 
hoogste divisies. Met deze promotie kan er een mate van professionaliteit van de verenigingen 
gevraagd worden. Het spelen op het hoogste niveau brengt vaak meerdere sporttechnische eisen 
met zich mee, waarbij accommodatie-eisen een belangrijke rol kunnen spelen. Daarnaast kan het 
financiële aspect een rol spelen. De financiële belangen kunnen voor een vereniging zelfs zo groot 
worden, dat men kan besluiten om de/het  topteam(s) in aparte stichtingen onder te brengen. Het 
deelnemen aan topsport kan leiden tot een bepaalde mate van professionalisering en kan zelfs een 
organisatieverandering voor de verenigingen met zich meebrengen.  
Laughlin (1991) zegt hier het volgende over: “an organization will change only when disturbed, kicked 
or forced into doing something” (Lauglin in: Skinner et al. 1999). Wanneer verenigingen promoveren 
naar het hoogste niveau, kunnen ze met nieuwe condities te maken krijgen en kunnen ze dus 
gedwongen worden om hier op in te spelen. Dit kan veel vragen van de verenigingen in kwestie op 
vooral bestuurlijk en organisatorisch gebied. Een vereniging is in beginsel opgericht om breedtesport 
aan te bieden. De leden betalen contributie en de vereniging zorgt ervoor dat de leden hun sport 
kunnen uitoefenen. Zoals al eerder vermeld is de verenigingssport een belangrijk onderdeel van het 
Nederlandse sportklimaat en in bepaalde gevallen kan van daaruit de stap gemaakt worden naar de 
topsport. Op het moment dat een vereniging door middel van ambities of door toevallig goede 
prestaties de kans krijgt om zich in de top van de sport te nestelen, kan dit consequenties hebben 
voor de vereniging. Bij het bedrijven van topsport komt over het algemeen meer kijken dan bij het 
organiseren van breedtesport. Verenigingen kunnen er in dit geval voor kiezen om de topsport ‘uit de 
vereniging te halen’. Ze kunnen tot deze beslissing overgaan, wanneer er bijvoorbeeld weerstand van 
de leden ontstaat over de besteding van de beschikbare financiële middelen. Topsport kost veel geld 
en wanneer het sponsorgeld van de vereniging ook voor deze doeleinden wordt gebruikt kan dit tot 
weerstand leiden. Ook kan de besluitvorming omtrent de topteams worden vertraagd, wanneer alle 
besluiten eerst in de algemene ledenvergadering moeten worden behandeld, alvorens een collectief 
besluit kan worden genomen.  
Wanneer een vereniging besluit tot het ‘afscheiden’ van de topteams in een andere organisatie, kan 
er voor worden gekozen om een stichting op te richten. Dit vanwege het feit dat deze makkelijk op te 
richten is en zelfstandig kan opereren. Ook kan ervoor gekozen worden om de topsport binnen de 
vereniging te houden, maar wel de financiële stromen van vereniging en topteam(s) te scheiden. 
Verenigingen kunnen hiervoor kiezen als men er bijvoorbeeld voor wil waken dat de afstand tussen 
het topteam, vaak het vlaggenschip, en de vereniging te groot wordt. 

Typologie Laughlin 
Wanneer dit proces vertaald wordt naar de organisatiekunde, kan dit worden geïnterpreteerd als een 
vorm van organisatieverandering. De organisatie van de vereniging kan veranderen als de eerste 
teams uit de vereniging in de stichting ondergebracht worden of als de organisatie van topsport een 
aparte eenheid binnen de vereniging vormt. Lauglins model voor organisatieverandering (1991) 
wordt gebruikt om het begrip organisatieverandering bij sportorganisaties te duiden. Het artikel van 
Skinner et al. (1999) dat hiervoor wordt gebruikt, gaat over een onderzoek naar de Queensland 
Rugby Union (QRU). Deze rugbyorganisatie is, door vooral veranderingen vanuit de externe 
omgeving, overgegaan van de amateurstatus naar een meer professionele status. De International 
Rugby Football Board (IRFB), bepaalde dat de spelers vanaf  1995 betaald mochten krijgen voor hun 
prestaties. Dit veranderde veel in het rugby en ook binnen de QRU. Een belangrijk dilemma waarmee 
geworsteld werd, is dat er een balans gevonden moest worden tussen commerciële en sportieve 
waarden. Huber, Sutcliffe, Miller en Glick (1995) (in: Skinner et al. 1999) zetten uiteen dat enkele 
organisatietheorieen zoals de open systems theory, intstitutional theory en resource dependence 
theory, suggereerden dat organisaties een succesvolle relatie met hun omgeving moeten bereiken en 
handhaven om succes in de toekomst te kunnen realiseren. Dit betekende dat clubs direct op zoek 
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gingen naar fondsen en sponsoren om de overstap naar het professionalisme te maken.  
In een onderzoek van O’Brien en Slack (1999), naar de transformatie van een Engelse rugbyclub van 
het amateurisme naar het professionalisme, wordt uiteen gezet dat clubs bijna wanhopig op zoek 
gingen naar sponsoren, om maar niet achterop te raken bij de andere clubs. Zo werd er bijvoorbeeld 
aan een grote sponsor 50 procent zeggenschap over de club gegeven, om die sponsor maar binnen te 
halen. Zodoende raakte men de zeggenschap over de club kwijt. Dit toont aan dat er adequaat dient 
te worden omgegaan met veranderingen in de omgeving, maar dit moet wel evenwichtig en 
doordacht gebeuren. 
Volgens Laughlin (1991) verkeert een ideale organisatie in equilibrium (evenwicht). Dat houdt in dat 
alle onderdelen in dynamisch evenwicht met elkaar zijn. Alleen door verstoringen uit de omgeving 
kan een organisatie uit dat evenwicht raken. Lauglin (1991) heeft hiervoor een typologie ontwikkeld 
die aan de hand van onderstaand schema nader wordt toegelicht. Tevens worden de tekortkomingen 
van dit model besproken.  

Laughlin’s (1991) Typology of Organisational Change 

No change  “Inertia” 

First Order Change  
(Morphostatic) 

1) “Rebuttal” 
2) “Reorientation” 

Second Order Change 
(Morphogenetic) 

1) “Colonisation” 
2) “Evolution” 

Bron: Gray, Walters, Bebbington & Thompson (1995, p.216) 

Een organisatie verkeert volgens Laughlin (1991) in een staat van inertia (toestand van rust) en de 
processen zijn in evenwicht voordat een verstoring arriveert. Echter moet hier wel bij gezegd worden 
dat een dergelijke organisatie niet bestaat. Een organisatie heeft namelijk doorlopend te maken met 
invloeden van binnen en buiten de organisatie. Bij verandering van de eerste orde kan een verstoring 
vanuit de omgeving leiden tot het door de organisatie weerleggen hiervan (rebuttal) en bij 
‘reorganisation’, kan een verstoring niet worden weerlegd, maar moet deze worden geaccepteerd en 
wordt het door de organisatie eigen gemaakt. In beide gevallen veranderen de fundamentele 
waarden van de organisatie niet.  
Kolonisatie (colonisation) verschilt van evolutie (evolution) door de mate van onvervalste 
communicatie die ontstaat door het vaststellen van het organisatorische veranderingsproces. Een 
consequentie hiervan is dat de richting die dit type van organisatieverandering volgt door de 
organisatie niet vrijwillig gekozen is, maar is opgelegd door een externe instantie of een interne 
richtlijn (Skinner et al. p.178). Dit is een heftige vorm van verandering door verstoringen van buitenaf 
en kan bij leden van de organisatie tot weerstand leiden. Deze verandering kan door middel van 
dwang worden ingevoerd en kan leiden tot nieuwe normen en waarden binnen de organisatie. 
Bijvoorbeeld het ontstaan van een financiële crisis kan ervoor zorgen dat een organisatie adequaat 
maatregelen moet nemen om zich aan de omgeving aan te passen om zodoende stand te kunnen 
houden en zich verder te kunnen ontwikkelen.  
Evolutie, daarentegen heeft heel weinig met dwang te maken. Deze vorm van organisatieverandering 
wordt gezien als de het meest gewenst, omdat het de uitkomst is van overeengekomen 
veranderingen binnen de organisatie. Veranderingen van deze orde veronderstellen dat verstoringen 
vanuit de omgeving leiden tot nieuwe inzichten binnen de organisatie en tot een mate van acceptatie 
onder de werknemers. Dit alles geheel vrijwillig en zonder dwang. Echter plaatst Laughlin hierbij 
twee kanttekeningen. De eerste is dat een verandering van deze orde jaren in beslag kan nemen en 
er alleen consensus kan worden bereikt door een onvervalste rationele discussie over zowel de 
huidige als gewenste toestanden van organisatorische veranderingen (Skinner et al. 1999, p. 179).  
Er zijn bij Laughlin’s model ook enkele kanttekeningen te plaatsen. Gray et al. (1995 p. 217) stellen 
onder andere: “At a more  basic level, it would be possible to interpret Laughlin’s model as assuming 
too rigid, too defined a concept of ‘organization’.” Zij dragen het model van Lewellyn (1993) voor als 
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een model dat organisaties ziet als ‘vloeistof’; erg transparant en met steeds verschuivende grenzen. 
Daarbij is het belangrijk om te kunnen bepalen wat intern en wat extern is, dit wordt ook wel 
‘boundary management’ genoemd (Gray et al. 1995).  
Het model van Lauglin (1991)en als aanvulling het model van Lewellyn (1993) kunnen een solide 
basis vormen om in de analyse gebruikt te worden om organisatieveranderingen bij verenigingen te 
kunnen analyseren.  

3.2 Problematisering professionalisering sportverenigingen 
Het professionaliseren van sportverenigingen is een ontwikkeling die niet altijd even soepel en 
vanzelfsprekend kan gaan. Vanwege het hierboven beschreven vrijwillige karakter van de meeste 
verenigingen, kan het een ontwikkeling zijn die tot veel weerstand bij de leden kan leiden. 
Verenigingen zijn van oudsher een bolwerk van vrijwilligers en deze vrijwilligers zijn ondanks de 
intrede van professionalisering en commercialisering nog steeds het meest waardevolle bezit van 
een vereniging.  
De sportverenigingen krijgen echter steeds meer te maken met veranderende condities in de 
omgeving die allerlei regelgeving en verplichtingen oplegt aan de verenigingen. Verenigingen worden 
op dit moment vooral gezien als een van de belangrijkste pijlers om mensen blijvend te laten 
participeren (Boessenkool et al. 2008). Veel subsidies van overheden en bonden krijgen een 
‘oormerk’ en kunnen alleen worden verkregen als men participeert in projecten van de overheid of 
bond. Daarnaast kan een vereniging te maken krijgen met regelgeving of een verandering van de 
regelgeving voor deelname aan een competitie op het hoogste niveau. Om op dit niveau actief te 
kunnen blijven, dient hieraan voldaan te worden. Dit kan echter problematiserend zijn voor bepaalde 
verenigingen, als de oude sporthal niet meer voldoet aan de eisen voor het spelen van topsport  en 
er bijvoorbeeld geen nieuwe sporthal kan worden neergezet. Dit kunnen invloeden vanuit de externe 
omgeving van verenigingen genoemd worden. 
Ontwikkelingen uit de externe omgeving van veel verenigingen kunnen grofweg worden ingedeeld in 
twee soorten; maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen (Boessenkool et al. 2008). Hieronder 
worden deze twee ontwikkelingen uiteengezet en geven enkele wetenschappers hun visie op de 
problematisering ten aanzien van de professionalisering van sportverenigingen.  

Maatschappelijke ontwikkelingen 
Vroeger waren verenigingen uitsluitend specifiek met hun kerntaken bezig. De vereniging was 
opgericht door mensen die zich met elkaar verbonden voelden en deze mensen toonden veel 
vrijwillige inzet voor de vereniging. Tegenwoordig is dit anders, de maatschappij is veranderd, meer 
divers geworden en verenigingen dienen hierop in te spelen. De maatschappij is niet alleen meer 
divers geworden in de wensen en behoeften van de mensen, maar ook in cultureel opzicht. De 
Nederlandse samenleving is uit meer verschillende culturen gaan bestaan en voor het werven van 
nieuwe leden dienen verenigingen hier rekening mee te houden.  
Daarnaast is ook het sportaanbod uitgebreid en is de binding met de club minder. Sporters blijven 
niet zoals vroeger hun hele ‘carrière‘ een bepaalde club trouw, maar veranderen steeds vaker van 
club. Deze individualisering kan een bedreiging opleveren voor de sportvereniging die haar leden 
steeds vaker ziet veranderen van vereniging of de vereniging ‘inruilt’ voor het relatief ongebonden 
fitnesscentrum. Ook de bereidheid tot het verrichten van vrijwilligerswerk is afgenomen. Dit kan voor 
een belangrijk deel toe worden geschreven aan de individualisering en verzakelijking van de 
maatschappij. Vooral jongeren willen steeds meer een beloning zien voor werkzaamheden die ze 
verrichten en dat gaat vaak ten koste van het vrijwilligerswerk. Daarnaast is het voor veel 
verenigingen lastig om deze jongeren zelfs voor de vereniging te behouden. Wil de vereniging haar 
continuïteit blijven behouden, dan dient het zo goed mogelijk in te spelen op deze ontwikkelingen en 
haar beleid daarop aan te passen.  
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Bestuurlijke ontwikkelingen 
Niet alleen vanuit de maatschappij dalen ontwikkelingen op de verenigingen neer, ook vanuit de 
bestuurlijke en politieke kant van de samenleving krijgt de vereniging te maken met veranderende 
condities. Vroeger waren de sportverenigingen voor de politiek nauwelijks interessant, behalve als ze 
moesten verhuizen naar de rand van de stad of als de veldhuur omhoog ging (Boessenkool et al. 
2008). De afgelopen jaren is dit beeld aanzienlijk veranderd en hebben politiek en beleidsmakers de 
sport ontdekt. Sport wordt nu niet meer alleen gezien als aanbieder van bewegingsactiviteiten, maar 
wordt voor vele doeleinden ingezet. De sport heeft veel meer een participatiefunctie gekregen, 
waarbij ze als belangrijkste middel wordt ingezet om mensen aan het bewegen te krijgen. De 
overheid heeft hier verschillende projecten voor ontwikkeld en vooral sportverenigingen spelen hier 
een grote rol in. De sport en in het bijzonder de sportvereniging is een instrument geworden om 
maatschappelijke problemen op te lossen. Door deze veranderde insteek vanuit de politiek is het 
aantal taken dat de sportverenigingen is toebedacht enorm toegenomen. De verenigingen moeten 
aan allerlei nieuwe wetten en regels voldoen, om deze taken te kunnen uitvoeren. Een direct gevolg 
hiervan is de toename van het aantal regelingen dat aangevraagd en nagevolgd dient te worden. 
Hierdoor kunnen meer eisen worden gesteld aan vrijwilligers en dit kan ervoor zorgen dat het 
vrijwilligerswerk minder laagdrempelig en minder aantrekkelijk kan worden. Vrijwilligers dienen zich 
dan meer aan bepaalde regels te houden en dit kan de ‘charme’ van het vrijwilligerswerk niet ten 
goede komen.  
Naast de overheden die meer eisen en regels bij de verenigingen hebben neergelegd, hebben ook de 
bonden een meer bedrijfsmatige benadering aangenomen (Boessenkool et al. 2008). De bonden zijn 
meer nadruk gaan leggen op de kwaliteit van technisch kader en bestuur. Trainers dienen over een 
diploma te beschikken en om de kwaliteit van besturen te verhogen, zijn er verplichte cursussen voor 
bestuursleden.  
 
Enkele wetenschappers over de problematisering van professionalisering bij sportverenigingen 
Zoals Boessenkool et al. (2008 p.8) het omschrijven: “Alle clubs worden over een kam geschoren; ze 
moeten allemaal op dezelfde manier groot, sterk en actief zijn.” 
Van Bottenburg (2009 p.10) verwoordt dit in ongeveer dezelfde bewoordingen: “Ik snap de ambitie 
wel om verenigingen en de sport te professionaliseren en naar een hoger plan te brengen, maar ik 
vind wel dat daarbij vragen gesteld moeten worden. Misschien moet beleidstechnisch niet naar een 
gezamenlijk, landelijk model worden gekeken waar de sportverenigingen aan moeten voldoen, maar 
moet er van onder naar boven worden gewerkt. Kijk naar de mogelijkheden per vereniging en 
daarmee werken. Dat vergt een totaal andere benadering, maar het kan wel.” Hij zegt verder nog: 
“Vul het streven naar moderne verenigingen vraagvolgend en op maat in. De vertaling van het begrip 
‘professionalisering’ is dan gebaseerd op de wensen, behoeften en problemen van sporters en 
verenigingsbestuurders die actief zijn op hun eigen lokale, alledaagse niveau in de context van de 
vereniging” (van Bottenburg, 2009 p.10).  
In bovenstaande tekst wordt door meerdere wetenschappers gepleit voor maatwerk, voor 
differentiatie van het beleid, waarbij wordt aangenomen dat er verschillen zijn, maar dat deze 
verschillen worden gerespecteerd en passend beleid hiervoor wordt geformuleerd. Dit hoeft echter 
niet alleen bij de verenigingen aanwezig te zijn die zich uitsluitend met breedtesport bezig houden. 
Ook tussen verenigingen/organisaties die topsport bedrijven kunnen grote verschillen bestaan waar 
een sportbond haar beleid op af kan stemmen. 
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3.3 Stakeholders in de verenigingssport 
In de huidige sportwereld kan de wens tot professionaliseren vanuit de sportvereniging zelf komen of 
vanuit de externe omgeving. Er kunnen meerdere partijen zijn die deel uitmaken van de externe 
omgeving van een sportvereniging: de gemeentelijke overheid, provinciale overheid, 
onderwijsinstellingen, sponsoren, andere verenigingen en de sportbond. Vanuit bijvoorbeeld de 
overheid worden meer en strengere regels gesteld en ook het beleid van diverse sportbonden is voor 
de toekomst gericht op de professionalisering van verenigingen. Om te kunnen blijven bestaan is het 
voor verenigingen noodzakelijk geworden om mee te gaan in dit beleid. Vanuit gemeentes wordt er 
veel geld geïnvesteerd in sport. In 2006 gaven de gemeentes gezamenlijk 1241 miljoen euro uit aan 
sport (v/d Poel 2008 in: Rapportage sport,2008). Verenigingen kunnen echter niet meer zonder meer 
aanspraak maken op een deel van deze gelden. Hier zijn strengere regels voor opgesteld en 
verenigingen dienen duidelijke keuzes in hun beleid te maken alvorens ze in aanmerking kunnen 
komen voor een bepaalde subsidie. In onderstaande tekst wordt uiteengezet met welke stakeholders 
een sportvereniging verder te maken kan hebben in de directe omgeving.  
Volgens Boessenkool, van Eekeren en Lukassen (2008) stelt professionalisering de sportverenigingen 
in staat om te gaan met invloeden van buitenaf en om de maatschappelijke betekenis van sport te 
vergroten. Een traditionele sportvereniging is vaak doordrongen met sentimenten, is vanuit een 
bepaalde overtuiging opgericht en vervult al jaren de functie van sportaanbieder in een regio. Op het 
moment dat een sportbond besluit dat de vereniging dient te professionaliseren door het stellen van 
bijvoorbeeld strengere eisen op diverse gebieden, kan dit op weerstand stuiten bij het kader van de 
vereniging. Wanneer de sportbond een ‘topdown-benadering’ toepast en de vereniging zonder 
tegenspraak haar eisen oplegt, kan dit ervoor zorgen dat de weerstand bij de vereniging alleen maar 
groeit, terwijl de bond ervan overtuigd is dat dit het beste voor de vereniging is. Boessenkool en de 
Jong (2001) zeggen hier het volgende over: de professionalisering in de sport zal juist moeten komen 
middels ondersteuning door externe deskundigen. Het betekent dat verenigingsbestuurders 
enerzijds en bonden/koepels en lokale overheden anderzijds veel meer als bondgenoten moeten 
optreden in plaats van aloude vijanden. Het gezamenlijke belang is en blijft zoveel mogelijk mensen 
in Nederland op een zo prettig mogelijke wijze te laten sporten (Boessenkool & de Jong, 2001). Een 
stabiele relatie met de bond kan een essentieel gegeven zijn om bovenstaande professionalisering te 
kunnen realiseren.   
Een Australisch onderzoek van Kalliopi (2009) naar stakeholders in het Australische sportsysteem, 
heeft duidelijk uiteengezet hoe dit systeem in elkaar zit en welke ontwikkelingsstadia het heeft 
doorlopen. In het kort worden er drie fases beschreven die het sportsysteem heeft doorlopen tot het 
punt waar het nu is, te weten: Slow Decline, Evolution en Partial Devolution. Het begrijpen van de 
transformatie die het Australische sportsysteem heeft ondergaan is belangrijk om te begrijpen hoe 
Australië zich heeft aangepast aan een veranderd (internationaal) sportmilieu. In het begin waren het 
vooral vrijwilligers en vrijwillige organisaties die de belangrijkste stakeholders van het sportsysteem 
waren. In de ‘evolutiefase’ werd dit uitgebreid met sportorganisaties en –bureaus. Wat men 
bovendien heeft waargenomen, is dat de regering zich steeds meer met het sportsysteem ging 
bemoeien en meer de waarde van sport voor de samenleving in ging zien. Hierbij werd ook veel 
nadruk op topsport gelegd. Er vond zodoende een verschuiving plaats naar professionalisme en 
gecommercialiseerde sport. Dit werd voor een belangrijk deel ondersteund door een toenemende 
investering en participatie van de regering. Dit veranderde de manier waarop sport werd 
aangeboden in Australië. Hoge investeringsbijdragen van de overheid hebben bijgedragen aan de 
professionaliteit van de Australische sportorganisaties en grotere betrokkenheid van bijvoorbeeld 
sponsoren hielp zo de veelzijdige bedrijfstak van de sport vormen. De verandering naar 
commercialisering en professionalisering van de sport heeft geleid tot ongekende successen op het 
internationale podium.  
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3.4 Balans tussen autonomie en wederzijdse afhankelijkheid 
Zoals al eerder beschreven opereren naast sportverenigingen ook sportbonden in een diverse 
omgeving. Ze worden stelselmatig vanuit de interne en externe omgeving beïnvloed door partijen die 
er opereren. In de externe omgeving zijn er partijen waar bonden van afhankelijk zijn zoals de 
koepelorganisatie NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze 
instanties kan een sportbond nodig hebben voor bijvoorbeeld het verkrijgen van financiële middelen 
voor het maken en uitvoeren van diverse beleidsprogramma’s. De ambities om Nederland in 2016 op 
topsportniveau te brengen en daaropvolgend de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen 
kunnen van invloed zijn (geweest) op de beleidsplannen van sportbonden. Deze ambities kunnen 
druk uitoefenen op de bond, die deze slag van het versterken van het topsportklimaat mogelijk dient 
te vertalen naar de organisaties die daar deel van uit maken.  
Topsportorganisaties vormen op topsportniveau de interne omgeving van een sportbond. Dit zijn 
allemaal hoofdzakelijk op zichzelf staande organisaties. Het zijn in het topvolleybal overwegend 
verenigingen en stichtingen en in het professionele voetbal bijvoorbeeld Betaald Voetbal-
organisaties. Deze willen het topsportklimaat in hun tak van sport stimuleren, mits het met 
voldoende middelen en binnen de mogelijkheden gebeurt. Er wordt enerzijds verwacht dat zij 
gezamenlijk hun inzet tonen voor het verbeteren van het topsportklimaat, maar anderzijds zijn het 
organisaties op zich, die concurrenten van elkaar zijn in de betreffende competities.  
Dit kan een bepaalde mate van autonomie en wederzijdse afhankelijkheid met zich mee brengen 
(Mastenbroek, 1996). Er bestaat een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen de sportbond en de 
desbetreffende topsportclub(s). Deze clubs hebben/willen echter ook een bepaalde mate van 
autonomie om hun eigen ambities te kunnen verwezenlijken. Zo kan het voorkomen dat de ambities 
nog weleens verschillen en met deze spanningsbalans krijgt een bond te maken. Ook kan het 
voorkomen dat bepaalde clubs meer van de bond verwachten, terwijl andere clubs juist meer 
zelfstandigheid prevaleren. In onderstaand schema van Mastenbroek (1996) wordt dit  weergegeven. 

 

 

 

Gesteld kan worden dat de bond in een spagaat lijkt te zitten, waarbij van twee kanten eisen kunnen 
worden gesteld aan de organisatie. Daarbij komt dat geen enkele club hetzelfde is en deze unieke 
organisaties kunnen andere benaderingen van de bond verlangen. De bond is op haar beurt weer 
onderdeel van de organisatie van (top)sport in Nederland. NOC*NSF kan bijvoorbeeld worden gezien 
als hoofdkantoor van de organisatie met een aantal autonome ‘organisatieonderdelen’ (de 
sportbonden) onder zich. Hier bestaat wederom het principe van autonomie en wederzijdse 
afhankelijkheid. De sportbond is autonoom verantwoordelijk voor haar eigen beleid en afhankelijk 
van bijvoorbeeld financiële middelen van NOC*NSF en VWS. Tevens kan hier een vorm van 
wederzijdse afhankelijkheid bestaan met andere sportbonden.  
Om in de thematiek van Mastenbroek (1996) te blijven, kan de sportbond als een organisatie gezien 
worden met clubs als afdelingen daaronder. Dit zijn op het eerste gezicht autonome ‘afdelingen’ en 
de bond kan er samen met deze ‘afdelingen’,  voor zorgen dat de sport zich manifesteert en de 
uiteindelijke doelen behaald kunnen worden. Het is de kunst om afdelingen zo met elkaar te laten 
samenwerken dat de uiteindelijke doelstellingen, zowel van de afdelingen (clubs), als van de bond, 
gerealiseerd kunnen worden.  
Dit hoeft geen gemakkelijke weg te zijn. Organisaties zijn complexe entiteiten. Mastenbroek (1996 p. 
52) zegt hier het volgende over: “Als we willen begrijpen hoe organisaties werken, dan moeten we 
het naar mijn idee hebben over mensen in hun onderlinge relaties. Organisaties zijn netwerken van 
mensen, het zijn arrangementen van communicatie en betekenis. Deze arrangementen worden 
bepaald door de beleving van de wederzijdse afhankelijkheden.” Zoals Mastenbroek (1996) hier 
schetst, is het belangrijk dat wanneer men organisaties wil begrijpen of veranderen, men zich eerst 
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moet verdiepen in de organisatie zelf en de mensen die erin werken. Daarnaast kan het wenselijk zijn 
om de onderlinge relaties in acht te nemen en van daaruit te komen tot het formeren van beleid 
voor clubs met diverse ambities en mogelijkheden. Hierbij kan een bepaald spanningsveld optreden, 
dat bij een voorstel tot verandering van bijvoorbeeld de regelgeving tot uiting kan komen.  

Macht en afhankelijkheid 
Wanneer dit vertaald wordt naar de theorie over organisaties, kan er gesproken worden van 
spanning tussen het streven naar een zekere autonomie versus het gegeven van de onderlinge 
afhankelijkheid. Medewerkers werken voor hun eigen eenheid, maar ook voor het grotere geheel. 
Een zekere spanning is hier onvermijdelijk. 
Het streven naar autonomie en wederzijdse afhankelijkheid kan een bepaalde vorm van macht met 
zich meebrengen. Het streven naar autonomie kan een vorm van machtsuitoefening zijn, waarbij in 
bepaalde mate het gedrag van anderen wordt bepaald of hier richting aan wordt gegeven (Mulder, 
1977 in: Mastenbroek, 1996). Macht is een relationeel gegeven. We kunnen het zien als een bepaald 
type relatie, maar ook als een aspect van alle relaties tussen mensen (Mastenbroek, 1996). Wanneer 
dit vertaald wordt naar een vorm van beleid dat een sportbond wil uitvoeren, kan worden gesteld 
dat er een machtsrelatie tussen de bond en de topclubs bestaat. Van beide zijden wordt geprobeerd 
om elkaar te beïnvloeden om uiteindelijk het beleid op de juiste manier te kunnen uitvoeren. Een 
machtsrelatie kan worden getypeerd als een balans; een spanningsverhouding tussen eenheden 
(Elias,1970 in: Mastenbroek, 1996). Deze balans kan duidelijk laten zien of er een overwicht van de 
een op de ander bestaat of dat er enigszins evenwicht aanwezig is. De partijen die participeren in de 
machtsrelatie zijn continu bezig met positiebehoud en –versterking. Volgens Mastenbroek (1996) 
moeten machtsrelaties in samenhang met afhankelijkheidsrelaties gezien worden. Hij steunt dan ook 
de stelling van Emerson (1962): “Macht is het omgekeerde van afhankelijkheid”. Een machtige 
organisatie , kan andere organisaties afhankelijk maken omdat zij de activiteiten van deze organisatie 
als belangrijk zien of als de vervangingsmogelijkheden voor de activiteiten van deze organisatie 
gering zijn. Hoe groter de afhankelijkheid, hoe meer het gedrag van de een door de ander wordt 
bepaald (Mastenbroek, 1996). 
Macht lijkt een nogal relatief begrip, maar in organisaties weet men vaak vrij eenvoudig hoe de 
onderlinge machtsverhoudingen liggen (Mastenbroek, 1996). Bij het ‘spel’ om de macht is het van 
essentieel belang dat de energie die hierin geïnvesteerd wordt, ten gunste van de organisatie dient 
te komen. Anders kan het leiden tot eindeloze touwtrekkerijen en discussies. 
Wanneer de eerder geschetste machtsrelaties, ook wel balansen genoemd, nader worden bekeken, 
zijn er vier aspecten, waarin weer vier spanningsbalansen te onderscheiden zijn. Deze tonen telkens 
de spanning tussen het streven naar autonomie en het gegeven van de onderlinge afhankelijkheid 
aan (Mastenbroek, 1996).Dit zijn de volgende: machts- en afhankelijkheidsaspect, instrumentele 
aspect, sociaal-emotionele aspect en het onderhandelingsaspect (Mastenbroek, 1996).  
Bij het machts- en afhankelijkheidsaspect wordt geaccentueerd dat organisaties eigen belangen 
hebben, maar dat ze de kracht van het geheel nodig hebben om te kunnen overleven. Hiertussen kan 
er spanning bestaan en in een organisatie kan het nodig zijn om hier op een adequate manier mee  
om te gaan.  
Subeenheden van een organisatie zijn ook op een instrumentele wijze aan elkaar gekoppeld. Zij 
hebben elkaars bijdragen nodig om zelf tot een bijdrage te komen. De voorkeuren van aparte 
eenheden dienen samen te komen in een werkbare consensus. Er is een spanningsbalans tussen de 
noodzaak tot consensus om het geheel soepel te laten draaien en de noodzaak van specialismen en 
deelexpertises met vaak eigen voorkeuren.  
Het sociaal-emotionele aspect kan een spanningsbalans opleveren tussen onderdelen van een 
organisatie met hun eigen identiteit en de identiteit van het grotere geheel. Er is enerzijds de 
behoefte aan een eigen identiteit en anderzijds is er de sterke emotionele steun die het deel 
uitmaken van een hechte groep kan geven. De identiteit van de organisatie kan worden getypeerd als 
het wij-gevoel en bepaalde organisaties slagen erin dit te bereiken. Voor grote organisaties met 
breed gedifferentieerde onderdelen is dit echter lastiger dan voor kleine organisaties. 
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Onderhandelingsrelaties zijn gekenmerkt door de spanning tussen het streven naar het eigen 
aandeel in de beschikbare middelen te vergroten en om het totaal aan middelen zo groot mogelijk te 
laten zijn. De wensen van organisatie-eenheden overschrijven meestal wat mogelijk en beschikbaar 
is, maar tegelijk moeten ze ervoor zorgen dat de totale baten vergroot worden, want hoe meer 
baten, hoe meer er te verdelen is (Mastenbroek, 1996). 

Hoe breng je autonomie en wederzijdse afhankelijkheid in evenwicht? 
In sommige organisaties versterken de spanningen tussen verschillende niveaus elkaar en in andere 
organisaties heffen ze elkaar op en werken ze verstarrend. Dat komt omdat de balans dan teveel een 
kant opgaat; de kant van de eigen eenheid of de kant van het geheel. De kunst is om het zo in te 
richten dat alle niveaus (persoon, team, afdeling, organisatie) elkaar aanvullen en versterken 
(Mastenbroek, 1998 in: Wijchers et al. 1998). Bepaalde eenheden binnen of buiten een organisatie 
zijn wederzijds afhankelijk en maken deel uit van een groter geheel. Zonder deze wederzijdse 
afhankelijkheid kunnen ze te geïsoleerd komen te functioneren. De eenheden hebben vaak de kracht 
van het geheel nodig, zonder deze kracht kan de kans op succes afnemen.  
Relaties tussen organisatieonderdelen kunnen worden aangeduid als relaties van wederzijdse 
afhankelijkheid en autonomie . Dit èn-èn-karakter van relaties geeft energie en vitaliteit. Verschuift 
de balans te veel naar wederzijdse afhankelijkheid dan wordt de organisatie traag en gezapig.  Als de 
balans doorslaat naar de eigen belangen van het onderdeel waar mensen zich mee identificeren, dan 
ontstaan andere gevaren: competentiestrijd, suboptimalisatie, gebrek aan coördinatie (Mastenbroek 
in: Wijchers et al. 1998). Covey (1989 p.165) zegt hier het volgende over: “Wederzijdse 
afhankelijkheid biedt grote mogelijkheden (goede relaties verhogen de productiviteit), maar kan ook 
leiden tot de meeste pijn, de ergste frustraties en de grootste belemmeringen van geluk en succes”. 
Volgens Mastenbroek (1998), is de kern van een vitale organisatie een evenwichtige profilering van 
de krachten naar elkaar toe en van elkaar af. Organisaties kunnen worden getypeerd als gemengd. 
Telkens is er sprake van een bepaalde balans tussen coöperatieve en competitieve krachten. 
Afhankelijk van de specifieke organisatiestructuur en -cultuur krijgen soms autonomie en rivaliteit 
veel kansen, in andere gevallen domineren wederzijdse afhankelijkheden (Mastenbroek, 1996). 
Het is dus volgens Mastenbroek (1996) zaak voor een organisatie, of in dit geval een sportbond, om 
een uitgebalanceerde mix te creëren zodat beide impulsen worden versterkt. Enerzijds is het 
belangrijk om een bepaalde mate van competitie te creëren, zeker in het geval van sportclubs die het 
tegen elkaar opnemen in een competitie. Maar anderzijds is het zaak om een mate van wederzijdse 
afhankelijkheid te creëren, zodat de sport als geheel kan groeien en de expertise van de 
verschillende clubs wordt gebundeld om bijvoorbeeld de organisatie van de topcompetitie te 
ontwikkelen. De genoemde spanningsbalansen kunnen hierbij extra aandacht krijgen. Wanneer een 
vorm van evenwicht ontstaat tussen autonomie en wederzijdse afhankelijkheid, wordt er zowel aan 
de eigen eenheid als aan het grotere geheel gedacht. Hierdoor kan een organisatie presteren en 
kunnen de afzonderlijke eenheden zich doorontwikkelen. 
De literatuur van Mastenbroek (1996) suggereert dat er op bepaalde momenten evenwicht ontstaat, 
maar de literatuur over negotiated order van Strauss (1978) stelt dat wanneer er sprake blijkt te zijn 
van evenwicht, er altijd een nieuwe onderhandeling begint. In en tussen organisaties vinden constant 
onderhandelingen plaats en een vorm van evenwicht bestaat hierin niet of is maar tijdelijk van aard. 
Er bestaan volgens Strauss (1978) ook geen organisatorische relaties zonder begeleidende 
onderhandelingen. De producten van onderhandelingen, zoals regelgeving of contracten zijn maar 
tijdelijk van aard en worden altijd weer vernieuwd of hergeëvalueerd.  
Wanneer een sportbond bijvoorbeeld tot een mate van onderhandeling wil komen met clubs die 
onderling van elkaar verschillen, is het belangrijk de onderhandelingen op die manier te organiseren, 
dat men tot een vergelijk kan komen. Hierbij kan het belangrijk zijn om concessies te willen doen, 
zodat het product uiteindelijk voldoet aan de eisen van de betrokken partijen. 
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Door een sportbond met haar professionele clubs als uitgangspunt te nemen en te vergelijken met 
een organisatie met autonome organisatieonderdelen is getracht om een zo volledig mogelijke 
beschrijving te geven van de processen die eventueel kunnen optreden of wenselijk zijn om het eigen 
onderdeel en daardoor ook het geheel verder te versterken. Hierbij kan volgens Strauss (1978) 
gesteld worden dat het misleidend is om te denken dat er een compleet evenwicht kan bestaan. 

3.5 Management van Diversiteit 

Waar verschillen zijn en regels worden gesteld, vindt in- en uitsluiting plaats. Een andere manier om 
naar in- en uitsluitingmechanismen te kijken is om de verschillende handelingsopties die individuen 
en groepen hebben en de keuzes die zij daarin maken, in kaart te brengen. Hirschman stelt dat 
wanneer mensen zich miskend of buitengesloten voelen, zij kritiek kunnen leveren (‘voice’) of weg 
kunnen gaan (‘exit’) en zich eventueel elders opnieuw kunnen aansluiten of verenigen (Hemerijck 
2002 in: Elling & Claringbould, 2004). Op deze handelingsopties heeft de mate van sociale binding en 
solidariteit (‘loyalty’) een structurerende invloed: wanneer mensen zich betrokken voelen bij een tak 
van sport, organisatie en/of teamgenoten, heeft dit een remmende werking op de keuze voor de 
exit-optie, ook al voelen ze zich niet volledig ‘thuis’ (Elling & Claringbould, 2004 p.49). 
Een sportbond kan door middel van het invoeren van regelgeving topclubs in- of uitsluiten. In het 
betaald voetbal is dit in het seizoen 2009-2010 duidelijk zichtbaar geworden. Clubs die niet meer 
konden voldoen aan de opgelegde regelgeving van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), 
zijn zodoende hun licentie kwijtgeraakt en gingen failliet. Geld kan hierbij als belangrijke reden 
genoemd worden. Als verenigingen niet genoeg geld hebben om aan de vastgestelde eisen met 
betrekking tot deelname aan een competitie te kunnen voldoen, kunnen ze hun stem laten horen en 
op deze manier proberen om bepaalde regelgeving te kunnen veranderen of ze kunnen er zelf voor 
kiezen om niet mee te doen of om niet te promoveren. Op deze manier kan de regelgeving ervoor 
zorgen dat een vereniging uitgesloten wordt. Vrijwillig of niet vrijwillig. 
Een sportbond kan ook in de topcompetities te maken hebben met clubs die verschillen in 
bijvoorbeeld accommodaties en financiën. Deze verschillen kunnen ervoor zorgen dat er door een 
sportbond een bepaald beleid ontwikkeld wordt. Voor het besturen en organiseren van een 
topcompetitie kan gebruik worden gemaakt van drie perspectieven van Martin (1992): integratie, 
differentiatie en fragmentatie. Knoppers en Anthonissen (2006) gebruiken deze perspectieven om op 
verschillende niveaus naar betekenisgeving en sociale cohesie in sportorganisaties te kijken. Tevens 
kunnen deze perspectieven gebruikt worden om te kunnen omgaan met diversiteit binnen de 
sportorganisatie.  
Bij het integratieperspectief wordt er gezocht naar consensus over bijvoorbeeld het beleid van een 
sportbond. Er wordt niet gekeken naar verschillen, maar naar overeenkomsten. 
Het differentiatieperspectief gaat ervan uit dat er verschillen zijn binnen een sportorganisatie. Deze 
verschillen worden onderkend en vanuit deze verschillen kan men tot consensus komen.  
Bij  het fragmentatieperspectief gaat men uit van ambiguïteit en acht men cohesie niet bereikbaar. 
De partijen verschillen onderling te veel van elkaar om tot consensus over bepaalde besluiten te 
komen.  
Knoppers & Anthonissen (2006) stellen in hun boek Making sense of diversity? (p.96-110) dat 
bestuurders in hun case studies veel energie hebben gestoken om toestemming voor verandering te 
verkrijgen, ondanks dat er verschillen en ambiguïteiten waren aangetoond. Verder benoemen ze 
enkele manieren die bestuurders hebben om toestemming te verkrijgen voor hun beleid: overreding, 
een beroep doen op eigen belang , steun van stakeholders, negeren of niet belangrijk maken van 
verschillen en sportbestuurders gebruiken soms dwang en/of negeren alternatieve discoursen om 
goedkeuring te krijgen voor hun plannen.  
Het kan voor elke organisatie verschillend zijn welk perspectief als het meest geschikt wordt 
gekozen. Voordat  er een keuze is gemaakt voor een bepaald perspectief, dient onderzocht te zijn 
met wat voor verenigingen de bond te maken heeft, wat de verschillen zijn en op welke manier het 
beleid het best geïmplementeerd kan worden. 
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3.6 Sport en Media 

Voor bonden en verenigingen kan media-aandacht belangrijk zijn. Wanneer een sport weinig op 
televisie is, kunnen clubs een minder sterke positie verkrijgen bij het werven van sponsoren, 
waardoor ze bijvoorbeeld minder in staat kunnen zijn om hun ambities te verwezenlijken. Dit kan 
nadelige gevolgen hebben voor het proces om te professionaliseren. Dit was echter niet altijd zo. De 
sport heeft zich steeds verder ontwikkeld en ook de media is niet stil blijven staan in de ontwikkeling. 
Er is een relatie ontstaan tussen sport en de media. Door de media wordt echter aan de ene sport 
meer aandacht en zendtijd besteed dan aan de andere. In bepaalde mate is de sport afhankelijk 
geworden van de media; zendtijd levert meer aandacht op en aandacht kan weer zichtbaarheid voor 
sponsoren opleveren, die weer voor financiële middelen kunnen zorgen.  
Nu (bijna) alle mensen de beschikking hebben over een televisie, is ook de omvang van het 
televisiepubliek toegenomen. Waren het voorheen vooral mensen die puur naar de sport keken, de 
uitbreiding van het televisiepubliek heeft er ook voor gezorgd dat een nieuwe groep is toegetreden 
met minder kennis van de sport. Waar de kennis van sporttechnische aspecten minder is of 
ontbreekt, verschuift de interesse van de toeschouwers en kijkers van het tactische en technische, 
naar het sensationele aspect (van Bottenburg, 2006 p.5). Deze personen worden ook wel de ‘casual 
viewers’ genoemd (Barnett,1990 in: Stokvis, 2003). 
Een aantal voorbeelden van sensationele aspecten van de sport zijn: spectacularisering (Gruneau 
1989; Sewart, 1987 in: Houlihan, 2004), dramatisering (Stead in: Houlihan, 2004) en seksualisering 
(Stokvis, 2003). Een voorbeeld van spectacularisering is het invoeren van het rallypoint-systeem en 
de netservice bij het volleybal en de tiebreak in het tennis. Dramatisering heeft te maken met het op 
een ‘dramatische’ manier in beeld brengen van sport. Het in beeld brengen van emoties bij sporters 
is hier een voorbeeld van. Het strakker worden van de kleding bij voornamelijk vrouwelijke sporters 
en teams is een voorbeeld van een toenemende seksualisering.  
Zoals in bovenstaande tekst uiteen is gezet, heeft de sport zich op een bepaalde en in sommige 
gevallen bepalende manier aangepast aan de media. Zo werden bijvoorbeeld de zwemfinales tijdens 
de Olympische Spelen in Beijing in 2008 in de ochtend gezwommen. Dit werd gedaan omdat het dan 
‘prime-time’ was in de VS en de televisierechten daarom voor veel geld verkocht konden worden.  
 
Relatie sport en media, een goed huwelijk?  
Nu uiteen gezet is dat sport en media in een innige omhelzing met elkaar verkeren, kan de vraag 
worden gesteld waarom sport zo belangrijk is voor de media.  
Wanneer getracht wordt uiteen te zetten waarom sport zo populair is bij de media geeft Andrews 
(2004) hier de volgende redenen voor: het is relatief niet duur en makkelijk te produceren, het is de 
enige live televisie met onzekere uitkomsten, het heeft historisch en cultureel verankerde interesse 
van mensen en het heeft de aparte eigenschap dat het een hoge concentratie van 18-34 jarige 
mannelijke consumenten aan zich kan binden (Andrews in Slack, 2004). Daarnaast heeft de interesse 
van bedrijven om te adverteren in de sport in belangrijke mate bijgedragen aan de interesse van 
media voor de sport. Sport wordt namelijk door internationale bedrijven ‘gebruikt’ als podium voor 
wereldwijde naam- en productherkenning (Wiliams,1994 in: Coakley, 1997). Wanneer bedrijven veel 
geld willen investeren in het adverteren tijdens en rondom sportuitzendingen, zijn de media bereid 
om dit uit te zenden. Hier kan op bepaalde momenten zoveel geld in omgaan, dat er zowel door 
bedrijven als door de media eisen worden gesteld aan de sport. Een gevolg is dat niet meer de sport 
ten faveure van de sporters centraal staat, maar veel meer het sporten om de kijkers (Kunnen, 2006). 
Het belang van de sporter staat op dat moment niet meer centraal, maar de manier waarop de sport 
het best in beeld kan worden gebracht. G. Sage gaat een stap verder en stelt dat de media helemaal 
geen intrinsieke interesse heeft in de sport. “Het is hoofdzakelijk een manier voor het maken van 
winst” (Sage in Slack, 2004 p.8). Coakley (1998) zegt vervolgens dat het huwelijk tussen sport en de 
media in ere wordt gehouden en versterkt door de vaste geldbedragen van bedrijven waarvan de 
klanten sport zien als ‘tool’ om hun interesses te promoten.  
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Waarom krijgen bepaalde sporten meer media-aandacht dan andere sporten? 
Niet alle sporten krijgen evenveel aandacht van de media. Om de vraag ‘hoe komt het dat bepaalde 
sporten meer aandacht in de media krijgen dan andere?’, te kunnen beantwoorden worden de 
hypotheses van Stokvis (2003) en Kunnen (2006) met elkaar vergeleken. Stokvis stelt dat het aantal 
mensen dat naar een bepaalde sport kijkt, samenhangt met het aantal (voormalige) beoefenaars 
(Stokvis, 2003). Kunnen stelt dat sportorganisaties zelf invloed uit kunnen oefenen op het aantal uren 
dat hun sport op televisie wordt uitgezonden en op het aantal mensen dat naar deze uitzendingen 
kijkt (Kunnen, 2006). Hij stelt verder dat sportorganisaties daar beter in slagen op het moment dat ze 
gemediatiseerd zijn. Kunnen (2006) vindt de stelling van Stokvis (2003)opmerkelijk, volgens hem is 
het niet zo dat veel sportliefhebbers klagen dat hun favoriete sport zo weinig op televisie komt. De 
mediaorganisaties bepalen hoeveel uur zij aan een bepaalde sport uitzenden. Het aantal te 
verwachten kijkers speelt daarbij een rol, maar andere overwegingen zoals concurrentie tussen 
omroepen, levensbeschouwing en adverteerders evenzeer (Kunnen, 2006 p.1).  Kunnen stelt eigenlijk 
dat er meer redenen aan ten grondslag liggen dan alleen het aantal (voormalig) beoefenaars dat 
ervoor zorgt dat een sport veel op de televisie komt. De KNVB is de grootste sportbond van 
Nederland en voetbal wordt het meeste bekeken op de televisie. Aan de andere kant kan er gesteld 
worden dat omdat er zoveel voetbal op televisie is, er ook meer naar gekeken wordt. Dit noemt 
Kunnen (2006) het ‘zelfversterkend effect’. Daarnaast kunnen goede prestaties ervoor zorgen dat 
een sport aantrekkelijk voor de media wordt om uit te zenden. Zoals Kunnen (2006) zegt kunnen ook 
de sportbonden een bepalende rol spelen in de frequentie van uitzenden van de sport in de media. 
Een voorbeeld hiervan kan zijn dat sportbonden eisen van de media over de sterkte van het licht en 
de kleur van de velden overnemen in hun reglement. Ook het creëren van een uniforme uitstraling 
tijdens de wedstrijden kan hier een voorbeeld van zijn.  
 

3.7 Conclusie  
De verenigingsvorm is een belangrijk deel van de sportcultuur in Nederland. Verenigingen zijn van 
oudsher opgericht om de mogelijkheid tot sporten aan te bieden aan hun leden. Echter wordt in de  
huidige sportwereld meer gevraagd van verenigingen en verenigingsbestuurders. Voor het genereren 
van financiële middelen dient men naast het primaire proces, het aanbieden van sport, ook kennis te 
bezitten van bijvoorbeeld marketing en financiën.  
De professionalisering in de sport en in het bijzonder van de verenigingen is de laatste jaren enorm 
toegenomen. Zowel maatschappelijke als bestuurlijke redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen. 
Maatschappelijke redenen kunnen vooral gezocht worden in tendensen die zich in de gehele 
samenleving voordoen, zoals individualisering en commercialisering, terwijl anderzijds de wensen en 
regelingen van bijvoorbeeld een sportbond, overheid of NOC*NSF hieraan tegen grondslag kunnen 
liggen. Niet alle verenigingen zijn in staat om te professionaliseren en bieden hier weerstand tegen. 
Deze weerstand komt vooral voort uit het feit dat er onvoldoende maatwerk wordt verricht en 
enkele wetenschappers pleiten hier dan ook voor. Zij stellen dat verenigingen niet als een geheel, 
maar afzonderlijk moeten worden beoordeeld. Verenigingen hebben behoefte aan vraaggerichte 
ondersteuning en voor sportbonden is het belangrijk om hierbij stil te staan op het moment dat er 
besloten wordt om de sport in zijn geheel te professionaliseren.  
Binnen dit onderzoek ligt de focus op verenigingen in het volleybal die topsport bedrijven en 
uitkomen in de A- en B-league volleybal. Dit zijn verenigingen die onderling op een aantal terreinen  
verschillen kunnen vertonen. Het kan voor de Nevobo moeilijk zijn om  hier een soort beleid voor te 
vormen. Ook qua organisatie kunnen verenigingen verschillen. Dit kan te maken hebben met, zoals 
Laughlin (1991) dit noemt, verstoringen uit de externe omgeving van deze verenigingen. Deze 
verstoringen kunnen ontstaan door een verandering van condities in de vorm van regelgeving of 
ander beleid van een sportbond of koepelorganisatie. Ook de prestaties van een team kunnen 
indirect voor deze verstoringen zorgen. Wanneer een team goed presteert en promoveert naar het 
hoogste niveau kan een strengere regelgeving op dat niveau gelden. Enkele volleybalverenigingen in 
de hoogste divisies in Nederland hebben hier op ingespeeld door het topteam onder te brengen in 
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een topvolleybalstichting waardoor de financiële stromen gescheiden werden van die van de 
vereniging. Anderzijds kan ook de spanning tussen topsport en breedtesport hieraan ten grondslag 
hebben gelegen. Wanneer de leden vinden dat er teveel geld naar een topteam gaat en te weinig 
naar de vereniging, kan dit tot weerstand leiden. 
De Nevobo organiseert de competitie in de A- en B-league volleybal en een belangrijk aspect hierin is 
de regelgeving. Regelgeving kan zorgen  voor een bepaalde mate van in- en uitsluiting. Wanneer 
verenigingen wel of niet aan bepaalde eisen kunnen voldoen, kan dit in- en uitsluiting teweeg 
brengen. Elke vereniging is verschillend en vanuit deze verschillen kan de sportbond mogelijk tot een 
organisatie van de competitie komen waarin verenigingen kunnen participeren.  
Op dit moment zijn er alleen regels op speltechnisch gebied om deel te nemen aan de A- en B-league 
volleybal. De in de aanleiding genoemde problemen die het volleybal op dit moment kent, kunnen 
ervoor gezorgd hebben dat de Nevobo overweegt om de regelgeving voor deelname van de 
competitie uit te breiden. Hierbij wordt er niet specifiek gesproken over speltechnische regels, maar 
veel meer over regels op andere gebieden zoals: organisatorisch, sporttechnisch, financieel en 
marketinggebied. Met als belangrijk doel om bij te kunnen dragen aan het aanpakken van de 
genoemde problemen.  
Het ontbreken van media-aandacht kan hieraan verbonden worden. Wanneer er weinig aandacht 
van de media voor een bepaalde sport is, kan dit ervoor zorgen dat de zichtbaarheid van de sport 
minder wordt en dit kan er toe bijdragen dat moeilijker sponsoren geworven kunnen worden. 
Topsport op het hoogste niveau kost geld. Dit kan enerzijds door subsidies en anderzijds door 
sponsorbijdragen verkregen worden. Het kan voor deze organisaties belangrijk zijn om zichtbaarheid 
in de landelijke media te verkrijgen. Zij kunnen sponsoren dan deze zichtbaarheid aanbieden. 
Hierdoor kunnen zij mogelijk meer financiën genereren en hebben de mogelijkheid om verder te 
professionaliseren. Ook voor de sport als geheel kan media-aandacht positief werken. Op het 
moment dat de sport meer zichtbaar is, kan dit naast meer financiële bronnen ook meer 
belangstelling van toeschouwers opleveren. Ruurd Kunnen (2006) stelt dat sportorganisaties zelf 
invloed uit kunnen oefenen op het aantal uren dat hun sport op televisie wordt uitgezonden en op 
het aantal mensen dat naar deze uitzendingen kijkt (Kunnen, 2006). Hij stelt verder dat 
sportorganisaties daar beter in slagen op het moment dat ze gemediatiseerd zijn. Dit proces kan een 
rol spelen bij de toekomstige organisatie van de A- en B-league volleybal en hier kan volgens Kunnen 
(2006) een belangrijke rol zijn weggelegd voor de sportbond. 
In dit onderzoek zijn clubs en Nevobo in bepaalde mate van elkaar afhankelijk. Een sportbond heeft 
verenigingen nodig om een topcompetitie te kunnen organiseren en verenigingen (de een wat meer 
dan de ander) hebben de bond nodig om hierin te kunnen participeren. Aan de andere kant zijn de 
verenigingen/stichtingen autonome instanties die met elkaar concurreren in de competitie en ervoor 
zorgen dat hun teams zo goed mogelijk presteren. Verenigingen zijn van oudsher meer in  zichzelf 
gekeerd, terwijl de bond er voor alle verenigingen is en tevens de toekomst van de sport in 
ogenschouw neemt. In deze relatie speelt macht een rol en is een zekere mate van spanning 
aanwezig. Dit kan enerzijds tot weerstand leiden, maar kan er anderzijds voor zorgen dat men tot 
nieuwe inzichten komt. Belangrijk is om een bepaald evenwicht te creëren tussen autonomie en 
wederzijdse afhankelijkheid. Een klimaat waarin de clubs zich autonoom verder kunnen ontwikkelen 
en bovendien bijdragen aan de algehele ontwikkeling van de sport.  
Echter wordt in de literatuur ook uiteen gezet dat van een evenwicht eigenlijk geen sprake kan zijn. 
Volgens de theorie van negotiated order van Strauss (1978) wordt gesteld dat organisaties continu 
met elkaar in onderhandeling zijn. Op het moment dat er een uitkomst is zoals een contract of 
regelgeving begint er een nieuwe onderhandeling en moet er weer gezocht worden naar de juiste 
onderhandelingscondities.  
In deze discussie neemt het wij/zij denken een belangrijke rol in. Wanneer er teveel in de wij/zij vorm 
wordt gedacht, kunnen verenigingen en de bond op bepaalde terreinen significant van elkaar 
verschillen. De bond is van en voor de leden, maar formuleert ook beleid om de continuïteit te 
kunnen garanderen. Hierbij wordt er meer gekeken naar het geheel, dan naar de verenigingen 
afzonderlijk. Bovendien kunnen er spanningsbalansen optreden en in dit onderzoek wordt getracht 
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deze op de juiste manier te analyseren om vervolgens op een adequate manier een bijdrage te 
leveren aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 
De hierboven genoemde processen spelen een rol binnen de organisatie van de A- en B-league 
volleybal. De Nevobo organiseert de competitie en de clubs participeren hierin. Deze clubs 
verschillen van elkaar. Wat zijn deze verschillen en op welke manier kan een bond hier het beste 
beleid op maken? De vereniging is belangrijk in het volleybal en als er condities in de omgeving 
veranderen, moet een vereniging zich hieraan aanpassen om een volgende stap te kunnen zetten. Er 
bestaat hierin een bepaalde spanning tussen de autonomie van verenigingen en de wederzijdse 
afhankelijkheid van een sportbond en van andere verenigingen. Een vereniging kan zich niet in zijn 
eentje aanpassen aan de omstandigheden, maar het heeft de bond en de andere verenigingen hierbij 
nodig. Hierdoor kan het belangrijk zijn om tot een mate van onderhandeling te komen met elkaar. Op 
welke punten kan deze onderhandeling nog plaats vinden en hoe kan er tot een eenheid gekomen 
worden? Door middel van de resultaten en discussie kan er met deze vraag vanuit de theorie, 
worden bijgedragen aan het beantwoorden van de hoofdvraag.  
Er is binnen het Nederlandse en buitenlandse volleybal nog geen onderzoek verricht naar de 
betekenissen die verenigingsbestuurders en medewerkers van een sportbond toekennen aan de 
organisatie van een topcompetitie in het volleybal.  In andere sporten is echter wel onderzoek 
gedaan naar de commercialisering van verenigingen (Enjolras, 2002) en de professionalisering van 
een rugbybond en verenigingen (Malcolm & Sheard 2002, Skinner et al. 1999).  
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4 Resultaten 

In onderstaand hoofdstuk vindt u de resultaten zoals deze zijn geformeerd uit de empirische data die 
door de onderzoeker is verkregen door het afnemen van veertien semi-gestructureerde diepte-
interviews. Vervolgens is deze data gecodeerd en zijn de volgende hoofdthema’s geformeerd:  
verschillen verenigingen in het topvolleybal, huidige organisatie van de A- en B-league en toekomst 
van het topvolleybal. Aan de hand van deze thema’s is het resultatenhoofdstuk opgebouwd. 

4.1 Beschrijving onderzoeksgroep 
In totaal zijn voor dit onderzoek veertien interviews afgenomen. Twaalf hebben er plaatsgevonden 
met vertegenwoordigers van verenigingen uit de A- en B-league volleybal en twee met direct 
betrokken medewerkers van de Nevobo. In onderstaande opsomming wordt weergegeven welke 
functies de respondenten binnen de vereniging/stichting bekleden: 

 Acht interviews met voorzitters van verenigingen. 

 Een interview met een stichtingsbestuurder die meerdere jaren in het verenigingsbestuur 
heeft gezeten. 

 Een interview met een bestuurslid technische zaken van de vereniging. 

 Een interview met de voorzitter van een vereniging die tevens binnen de stichting actief is. 

 Een interview met zowel de voorzitter van de vereniging als de voorzitter van de stichting. 
 

Van de twaalf ondervraagde bestuurders waren tien mannen en twee vrouwen.  Er is een bepaalde 
mate van geografische spreiding tussen de bestuurders waarmee gesproken is. Zij zijn afkomstig uit  
zeven van de twaalf provincies in Nederland. De namen van de respondenten zijn gefingeerd en er 
zijn afkortingen gebruikt voor de functie die zij bij de vereniging of stichting bekleden. De functies 
worden als volgt afgekort: Voorzitter Dela league vereniging (Vz Dela), Voorzitter A-league vereniging 
(Vz AL), Stichtingsbestuurder Dela league (Sb Dela), Voorzitter B-league vereniging heren (Vz BL 
heren), Voorzitter B-league vereniging dames (Vz BL dames), Stichtingsbestuurder B-league heren (Sb 
BL heren) en Verenigingsbestuurder Dela league vereniging (Vb Dela). Verder worden de twee 
medewerkers van de Nevobo aangeduid als Medewerker Nevobo1 en Nevobo2. Andere gegevens die 
kunnen worden gebruikt voor het herleiden van citaten naar de desbetreffende bestuurders zijn 
vervangen door (..) en de interviewer wordt aangeduid met I. 
 

4.2 Verschillen tussen verenigingen in het topvolleybal 

Verenigingen verschillen. Nu is dit gegeven op zich niet heel bijzonder. Maar de verenigingen die 
deelnemen aan de A- en B-league volleybal verschillen fundamenteel. Om deze verschillen aan te 
tonen, worden deze in onderstaande tekst uiteen gezet. De verschillen worden aan de hand van een 
indeling in de volgende categorieën gepresenteerd: formele organisatie van het topvolleybal, 
samenwerking tussen verenigingen en stichtingen, accommodaties en financiën.  
 
4.2.1 Formele organisatie van het topvolleybal  
In onderstaande tekst wordt weergegeven op welke manier de verenigingen formeel georganiseerd 
zijn.  

Vb Dela: “Wij hebben geen stichting. Wij zijn gewoon een vereniging en dames en heren 1 vallen 
gewoon onder de vereniging, zijn het gezicht van de vereniging.” 

Vz AL: “Ik denk dat er nog maar één of twee clubs zijn die geen stichting hebben, heel gevaarlijk 
overigens, want als je niet oppast gaat je vereniging echt failliet. Want als het daar misgaat in het 
topvolleybal, dan is je vereniging weg. Maar de meesten hebben het met een stichting gedaan en ik 
denk dat de meesten de ervaring hebben dat het gewoon uit elkaar groeit, dat gaat heel snel. Daar 
moet je ontzettend voor oppassen.” 
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I Is het een bewuste keuze geweest om het eerste seizoen zonder stichting te spelen? Omdat je bij 
andere clubs ziet dat als ze naar het hoogste niveau gaan, ze meteen een stichting oprichten? 
Vz Dela: “Nee, wij hadden zoiets van je kunt wel  dingen gaan overhaasten, maar ook omdat we het 
verenigingsaspect hebben dat we zo belangrijk vinden, hadden we zoiets van we willen ook iedereen 
daar op een goede manier in meenemen. En het moet niet zo zijn, wat je bij stichtingen ook wel eens 
ziet, dat het wegdrijft van de vereniging en dat het zijn eigen leven gaat leiden. En wij willen dat dat 
beeld goed van tevoren afgedicht wordt. Dan zit je ook nog met een probleem van vindt maar eens de 
juiste mensen en zorg maar dat die splitsing van besturen op de juiste manier geregeld is.” 

Sb AL: “De volleybalvereniging is volledig los van de toentertijd opgerichte stichting, zijn derhalve 
volledig gescheiden en ieder kent zijn eigen verantwoordelijkheid. Feitelijk is er geen relatie tussen de 
volleybalvereniging (..) en de stichting (..), welke zich alleen professioneel met het heren Topvolleybal 
in de A-league bezig houdt. Vereniging is bedienen breedtesport en Stichting is bedienen Topsport;  
totaal verschillende werelden.” 
 
Vz Dela: “Zo doen we dat bij (...) ook, we zijn niet een echte vereniging in de zin dat we 10 teams 
hebben ofzo. We hebben alleen een dames 1 en 2 en daarbuiten hebben we niks.” 

Vz BL dames: “Stichtingen zijn wat mij betreft onze financiële kurk, waar deze topteams op draaien. 
Zij hebben ook geen zeggenschap over het aanstellen van trainers, het aannemen van spelers, 
coaches, whatever.” 

Sb Dela: “Wat mij betreft was het niet nodig, we konden rustig ook met de stichting verder gaan, 
maar ja, als dat juridisch niet kan. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.” 

Vz BL heren: “Maar het gaat ook over de zeggenschap over geld hoor, om in een stichting te gaan. 
Hier hebben we het er wel eens over gehad, moeten we heren 1 in een stichting stoppen? Nee dat 
doen we niet, juist omdat de club dan zeggenschap heeft, juist bij de club betrekken en niet dat het 
straks een eilandje is, wat je nu bij (..) ziet, dat een paar mensen een speeldingetje hebben en dat het 
helemaal los komt te staan van welke club dan ook.” 

De meeste bestuurders beamen dat ze naast de vereniging een stichting hebben opgericht om de 
topteams in onder te brengen. Echter is niet iedereen overtuigd van deze constructie. Ook op het 
hoogste niveau in Nederland spelen enkele verenigingen met het topteam in de vereniging, terwijl 
een andere club niet eens een ‘echte’ vereniging heeft. Een B-league vereniging heeft een aantal 
stichtingen opgericht, voor de sporthal, dames en heren 1, maar houdt de verantwoordelijkheden bij 
de vereniging. Zoals is te lezen bestaan hierover enkele fundamentele verschillen.  

4.2.2 Samenwerking tussen vereniging en stichting 
De betekenissen die de verenigingen en stichtingen toekennen aan de mate van samenwerking 
tussen de twee organisaties is in te delen in twee vormen: bestuurlijke samenwerking en 
samenwerking tussen de topteams en de vereniging. Met bestuurlijke samenwerking wordt de mate 
van samenwerking en transparantie tussen de besturen van de vereniging en stichting bedoeld. Bij 
de samenwerking tussen de topteams en de verenigingen wordt uiteengezet welke verbondenheid 
er bestaat tussen het topteam en de vereniging. 

Bestuurlijke samenwerking 
In de onderstaande teksten wordt getracht uiteen te zetten op welke manieren de verenigingen en 
bijbehorende stichtingen met elkaar samenwerken. Dit geldt echter niet voor alle verenigingen, want 
niet alle verenigingen hebben een stichting.  

Veel bestuurlijke samenwerking 
Onderstaande citaten wijzen uit dat bij enkele verenigingen en stichtingen nauw met elkaar 
samenwerken. 
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Vz AL: “En dat ik dan zeg, van joh moet je horen, ik heb elke week contact met de voorzitter van de 
stichting. We bellen elkaar 3 keer in de week. Dan zitten ze zo te kijken van bij ons is het… niet, nooit, 
we hebben nooit contact.” 

Sb BL heren: “Nu gaan we het doen vanuit een structuur en toevallig 2 juridische vehikels, die heb je 
nodig omdat de stichting werkt met iets andere begrotingen dan de vereniging. Dan kun je dus niet 
zeggen, dat ga ik eens even bij elkaar pompen. Maar wel een hele goede overlegstructuur, waarin 
besturen van vereniging en stichting nauw met elkaar samenwerken en waarin we in de uitvoering 
een aantal dingen samen oppakken. Dus nu komt het ook vanuit de club en is het een veel gezondere 
situatie.”  

Sb Dela: “Maar wat vroeger dus niet was, dat wij in de papieren van de stichting konden kijken hoe 
het financieel ervoor stond. Daar hadden we totaal geen zicht op. Die openheid hebben (..) en ik dus 
wel gegeven, zowel naar de businessclub, want daar heb je ook mee te maken, als naar de vereniging, 
die krijgen onze begroting. Die weten gewoon wat erin staat, daar hebben we geen geheimen meer 
over, terwijl dat vroeger wel zo was, dan had je daar gewoon geen inzicht in. Iedereen weet waar 
hij/zij aan toe is. De openheid die erin zit.”  

Sb BL heren: “Ja, dat is vastgelegd, net zo goed dat er een samenwerkingsovereenkomst is tussen de 
vereniging en de stichting. Waarin vastligt wat je doet.” 

Vz BL dames: “We hebben er wel een bestuur van gemaakt, dus we hebben 1 penningmeester met 2 
financiële dingen, want dat is gewoon effectiever. Dat is helemaal gescheiden, de financiën, maar we 
bespreken dat wel in het stichtings-/verenigingsbestuur. Ik ben zelf voorzitter van de vereniging, maar 
toezichthouder van de stichting. Ik kijk ook echt naar de stichting; ik heb ook het visiestuk en het 
beleidsstuk gemaakt en dat soort dingen.” 

Deze bestuurders pleiten voor een hechte en transparante samenwerking tussen de vereniging en de 
stichting. Enkele van hen geven aan dat dit in het verleden veel minder was en dat ze blij zijn dat 
deze relatie nu inzichtelijker is geworden.  

Weinig bestuurlijke samenwerking 
Onderstaande citaten tonen aan dat niet alle verenigingen en stichtingen een hechte en transparante 
bestuurlijke samenwerking hebben.  
 
Vz AL: “Nu ligt het erg ver uit elkaar, het zijn twee gescheiden organisaties. Dus we zijn nu bezig en 
dat gaat ook nu gebeuren, is dat een bestuurslid van de vereniging gaat participeren in het 
stichtingsbestuur om als een soort link in the pin naar de vereniging te informeren, om daar een 
goede afstemming over te krijgen.” 

Vz AL: “Ja, dat hele verhaal met stichting en vereniging,  ik heb van beide kanten dan meegemaakt, 
vanuit het stichtingsbestuur en het verenigingsbestuur. Je moet enorm investeren om het bij elkaar te 
houden. Als je dat niet doet als club en stichting, dan groei je echt uit elkaar. Het gaat namelijk niet 
vanzelf,  je moet een vertrouwensbasis hebben en je moet beiden willen investeren om die 
samenwerking goed gestalte te geven. Als je dat niet doet, dan krijg je dus dit soort toestanden. Dan 
heb je op een gegeven moment een stichting en dan gaat die stichting helemaal zijn eigen kant op, 
het wordt ondoorzichtig wat daar gebeurd, beslissingen die er genomen worden, het financiële 
verhaal. En voor je het weet is de boel dus kaduuk.” 

Sb BL heren: “Ik heb wel eens vergaderingen meegemaakt binnen het tlb (top league bestuur), waarin 
zowel de verenigingen als de stichtingen werden uitgenodigd en dat van een en dezelfde club de 
heren zich ter plekke nog aan elkaar moesten voorstellen.” 
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Vz AL: “Want wij hebben de stichting die volledig zelfstandig draait, die krijgt de licentie vanuit de 
vereniging voor het spelen van A-league volleybal en daar ligt een convenant aan ten grondslag. In 
dat convenant is bepaald wat de stichting als wederprestaties levert aan de vereniging en het 
verenigingsbestuur en het stichtingsbestuur bewaken alleen maar die afspraak. Maar financieel zijn 
de stichting en vereniging onafhankelijk. Ik ben zowel stichtingsbestuurder als verenigingsbestuurder 
nu, maar als verenigingsbestuurder heb ik geen inzicht in de financiën van het stichtingsbestuur.” 

Opvallend is dat bepaalde verenigingen en stichtingen precies weten waar de stichting mee bezig is 
en er een hoge mate van transparantie bestaat in het contact, terwijl dit er bij andere verenigingen 
niet is. In enkele gevallen is dit er onbewust niet, omdat er geen ‘echte’ vereniging is of omdat het te 
ver uit elkaar gegroeid is, maar in het laatste citaat is te lezen dat er een bewuste keuze gemaakt is 
om het beleid tussen deze twee organisaties te scheiden. Daarnaast wordt aangegeven dat als je niet 
investeert in de relatie tussen vereniging en stichting, dat het snel uit elkaar kan groeien en het voor 
de vereniging ondoorzichtig wordt wat er in de stichting gebeurd. 
 
Nevobo over samenwerking verenigingen en stichtingen 
Een medewerker van de Nevobo zet in onderstaande tekst uiteen waarom de stichting volgens hem 
aan de vereniging verbonden moet blijven en er op dit moment meer samenwerking wordt gezocht. 

Medewerker Nevobo2: “Er is een kentering, als je daar op doelt. Een aantal jaren geleden was in mijn 
ogen, we hebben een eerste team in de A-league en we hebben een stichting. Ze zeiden we willen als 
stichting alle rechten van de vereniging. En nu zie je meer dat ze, uit nood, samen willen optrekken. 
Denk ik, want die stichting heeft het moeilijk financieel en organisatorisch, maar ik denk in 
belangrijke mate financieel en we willen toch op die vereniging terug kunnen vallen. Je kan het niet 
bewijzen, maar een gevoelsmatig signaal.” 

I Want waarom is het belangrijk om die verenigingen erbij te houden? Bij de stichtingen te 
betrekken? 
Medewerker Nevobo2: “Continuïteit. Een stichting gaat failliet, dat gebeurt regelmatig. Als (..) failliet 
gaat, is er geen vereniging meer. Maar (..) gaat failliet en ze kunnen toch weer in de B-league een 
doorstart maken. (..)bij de mannen is hetzelfde verhaal, die spelen ook weer A-league. Dan heb je 
toch weer wat mogelijkheden.” 
 
Medewerker Nevobo2 beaamt dat verenigingen en stichtingen volgens hem weer nader tot elkaar 
komen. Voor een belangrijk gedeelte echter uit nood, omdat stichtingen het in deze financieel 
ongunstige tijd (economische crisis) en op organisatorisch niveau niet altijd kunnen voldoen aan de 
organisatie van topsport. Continuïteit blijkt hierbij een belangrijk punt te zijn. Als je de organisatie 
van topsport wilt behouden, moet de vereniging verbonden blijven aan de topteams.  

4.2.2.1 Afstand topteams (stichting) tot vereniging 

Nadat hierboven bestuurders hun betekenissen hebben toegekend aan de mate van bestuurlijke 
samenwerking tussen verenigingen en stichtingen, wordt in onderstaande tekst uiteengezet op 
welke manier het topteam verbonden is aan de vereniging. Het topteam wordt in veel verenigingen 
gezien als vlaggenschip, als een team waar men zich mee kan identificeren. Hoe is deze binding als 
het team bijvoorbeeld is ondergebracht in een stichting en is dit anders dan bij de verenigingen 
zonder stichting? 

Afstand tussen topsport en breedtesport 
Topteams trainen bij een aantal verenigingen op tijden waarop andere teams van de vereniging niet 
trainen en kunnen op deze manier de binding met de vereniging verliezen. In onderstaande tekst 
worden enkele citaten opgesomd, waarbij de afstand tussen het topteam en de vereniging klein is en 
daarna komen verenigingen aan het woord waarbij deze afstand groot is. Dit kan onder meer te 
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maken hebben met het feit dat de topteams in een andere accommodatie spelen dan de rest van de 
vereniging. 

Kleine afstand tussen topsport en breedtesport 

In onderstaande citaten wordt uiteen gezet op welke manier de topteams actief zijn binnen de club 
en zo voor een kleine afstand tussen hen en de vereniging zorgen.  

Vz AL: “Wat ik al zei wij vinden het gewoon het heren 1 van de vereniging, dat is in het verleden wel 
anders geweest hoor. De voorzitter van de stichting en ik, wij sturen dat zodat we een geheel 
vormen.” 

Vz AL: “Die jongens van hier, van heren 1 die staan hier achter de bar te helpen. Die kunnen bardienst 
draaien dinsdagavond. Niet elke dinsdag hoor, maar ze draaien bardienst en ze geven een clinic. We 
hebben ook spellentoestanden gehad, die jongens van heren 1 die staan overal bij. Dat leeft.” 

Sb BL heren: “Je ziet het al het hele seizoen en dan spelen we nog maar B-league, ik heb nog nooit 
gezien dat een eerste team zo geïntegreerd was binnen de club. Allerlei dingen ook binnen de club 
ging doen, waarin wij tevens technische kennis van het kader van het eerste gebruikt hebben om de 
opleiding te verbeteren en noem maar op. Dus nu gebeuren er dingen waarvan je zegt van zo moet 
het ook.” 

Vz BL heren: “Dames 1 is verschrikkelijk actief binnen de club, die hebben 12 vrijwilligersfuncties met 
10 meiden. Heren 1 is minder actief, maar daar zitten we wel tegenaan te zeuren; zorg dat je actief 
bent binnen de club, dat je geen weerstand krijgt en dat mensen betrokken blijven.” 

Vz Dela: “Een klein dorp is een hechte gemeenschap en dat betekent ook dat veel mensen zich heel 
graag inzetten voor hun club. Bij bepaalde andere clubs staat dat veel meer op afstand, die binding is 
heel anders. Een stad kan heel aantrekkelijk zijn, maar een dorp is qua binding met elkaar gewoon 
heel anders. Die binding in een dorp is gewoon veel sterker.” 

Vz BL dames: “Ja, bij ons bijzonder goed, maar het wordt minder, hoe hoger je speelt, hoe minder het 
wordt, maar heel veel spelers komen gewoon voort uit (..) en wat je ook ziet is dat spelers die in de A- 
league zijn gaan spelen bij andere teams, die zijn allemaal nog lid bij ons en die zie je op feesten nog 
terugkomen. En als er leuke wedstrijden zijn, zitten ze ook op de tribune. Dus de binding met (..) voor 
leden en oud-leden die verder zijn gegaan, ja die is enorm groot.” 

Zowel in de B- als in de A-league bestaat er bij een aantal clubs een grote mate van verbondenheid 
tussen de topteams en de verenigingen. Bijna al deze citaten zijn afkomstig van clubs die een 
stichting hebben, slechts een van de citaten is afkomstig van een club die wel op het hoogste niveau 
speelt, maar geen stichting heeft opgericht. Verder is opvallend dat in een aantal gevallen de spelers 
uit de topteams ook echt actief zijn binnen de club in de vorm van vrijwilligersactiviteiten. Door een 
voorzitter wordt hierbij aangegeven dat wanneer een team actief is,  de kans op weerstand bij de 
leden minder kan zijn en dat de leden betrokken blijven. 

Grote afstand tussen topsport en breedtesport 
In tegenstelling tot bovenstaande citaten wordt in onderstaande tekst uiteengezet bij welke 
verenigingen er een grote afstand tussen de vereniging en de topteams bestaat. 
 
Vz BL dames: “Dat zou je altijd beter wensen, wat je altijd ziet is dat zij gewoon 3 keer in de week 
trainen en op zaterdag de hele dag weg zijn. Dus je kunt moeilijk van ze verwachten als ze een keer 
een zaterdag vrij zijn, dat verwachten we overigens wel van ze, dat ze dan bij een jeugdtoernooi 
actief zijn. Maar dat spreek je wel met elkaar af. Je moet wel mensen het leuk laten vinden, maar we 
hebben ook speelsters van dames 1 die gewoon een training verzorgen bij de jeugd. Of een feest 
organiseren, maar iedereen moet wat doen.” 
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Sb Dela: “De speelsters en de vereniging, daar zit geen binding.” 
Vz Dela: “Nou wij willen dat eigenlijk wel een beetje creëren. “ 
Sb Dela: “Maar dat is heel moeilijk met speelsters die je van buiten aan gaat trekken. Die meiden zijn 
al drie, vier uur per dag met volleybal bezig en die spelen in de weekenden hun wedstrijden, nou hoe 
je die nog verder bij de vereniging kunt betrekken, ze wonen ergens anders en…” 

Vz AL: “Het nadeel van het in een stichting wegzetten is dat de afstand met zo’n team heel snel heel 
groot kan worden. En dat is hier in (..) ook gebeurd. En dat is nog steeds zo. Het feit dat de 
organisaties gesplitst zijn en ook het feit dat wij in verschillende hallen spelen, dat brengt nog meer 
de neiging met zich mee…, dat we in ieder geval de neiging hebben om uit elkaar te groeien.” 
 
Deze clubs beschikken allemaal over een stichting waarin de topteams zijn ondergebracht. Uit een 
aantal citaten blijkt dat op het moment dat er een stichting wordt opgericht, de afstand tussen 
vereniging en stichting snel, heel groot kan worden. Een aantal bestuurders ziet dit als nadelig. In het 
interview waarbij de voorzitter van de vereniging en een bestuurder van de stichting tegelijk zijn 
geïnterviewd, zie je duidelijk dat de vereniging de binding wil versterken, terwijl de 
stichtingsbestuurder niet weet hoe de binding versterkt kan worden. Hier is duidelijk dat de afstand 
tussen vereniging en topteam groot is en dat juist de vereniging dit als nadelig ziet. Daarnaast wordt 
het argument dat spelers ergens anders wonen gebruikt om de afstand tussen het topteam en de 
vereniging aan te geven. 
 

Fysieke afstand tussen topteams en verenigingen 

In het laatste citaat uit het vorige subthema wordt een mindere binding van het eerste team met de 
vereniging direct gekoppeld aan de fysieke afstand. Hierbij spelen de topteams in een andere 
accommodatie dan de vereniging. Dit is bij nog een vereniging het geval, maar daar ervaart men de 
grote afstand als nadelig en is men actief bezig om deze afstand te verkleinen. 
 
Vz AL:  “Ja en daarnaast dus ook de zeer beperkte aanwezigheid bij wedstrijden van leden. Nu is het 
tweeledig, enerzijds omdat dat niet in (..) zelf plaats vindt. Onze vereniging zit in (..), maar ons eerste 
herenteam speelt in (..). Voor de dames is dat iets anders, want die zitten natuurlijk wel in (..). Dus 
daar loop je wat sneller op de zaterdagmiddag als je zelf hebt gespeeld, even naar binnen.” 

Vz AL: “Want in (..) is het zo dat wij niet spelen in dezelfde hal als waar het eerste mannenteam 
speelt. Dus we hebben een hal waar alleen het eerste mannenteam speelt, in de A-league en de rest 
van de vereniging speelt in een hele andere accommodatie.” 

Er wordt aangegeven dat wanneer het topteam in een andere accommodatie speelt dan de 
vereniging, het heel lastig is om de binding tussen het topteam en de vereniging in ere te houden. 
Zoals men aangeeft ‘loop je niet even naar binnen’ en verliest het topteam dus de binding met de 
vereniging.  

4.2.3 Veel accommodaties voldoen niet aan eisen Nevobo 

De Nevobo stelt bepaalde eisen aan het spelen in een accommodatie. Deze eisen hebben vooral 
betrekking op de hoogte van de hal en de afmetingen van de ruimtes rondom het veld. Daarnaast 
worden er eisen gesteld aan de benodigdheden voor het organiseren van een wedstrijd in de A- en B-
league en de sterkte van het licht. De eisen voor de B-league zijn minder streng dan de eisen die in de 
A-league worden gesteld. Onderstaand eerst enkele citaten die betrekking hebben op de 
accommodaties van enkele verenigingen en daarna gegevens die via de Nevobo en een enquête 
onder A- en B-league verenigingen zijn verkregen. Hier moet bij vermeld worden dat de enquête 
maar door een beperkt aantal verenigingen is ingevuld. 
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Vz Dela: “Ja wij hebben een ideale zaal wat dat betreft. Niet om ons hier in (..) even op de borst te 
kloppen, maar wij hebben een van de beste zalen van Nederland qua hoogte en in andere zalen is dat 
wat minder. “ 
 
Vb Dela: “En als je nou kijkt hier in (..), (..) zit nu in (..), dus die voldoet volledig aan alle eisen, ook 
internationaal, dus dat is prima voor elkaar. En als je kijkt naar (..), ja dan hebben wij een te kleine 
hal. Wij groeien gewoon uit onze eigen hal, dus wij willen ook wel een grotere. Maar dat kost 
natuurlijk geld en zoveel geld heeft de vereniging niet.” 
 
Vz BL heren: “Maar die accommodatie eisen, ik weet dat er wel over geklaagd wordt hier. Er wordt 
heel veel geklaagd. Dat de ruimte te klein is. We zijn wel bezig om het aan te passen, maar we 
kunnen het niet makkelijk aanpassen omdat we niet meer zaalruimte hebben.” 
 
Gegevens accommodaties 

o 100% eigenaar accommodatie (Alpha Next Volley Dordrecht)  
o Eigendom van gemeente, eerste keus voor data (Summa Peelpush, Taurus, Allvo, 

Sneek, Martinus, Alterno). 
o Eigendom van de gemeente, geen eerste keus voor data (Langhenkel Volley, US, 

Webton Twente, Visade Voorburg, SSS). 
o Voldoet wel aan de eisen van de Nevobo* (A-league: Dynamo, HVA Volleybal, AB 

Groningen Lycurgus, Landstede Volleybal/VCZ, Zadkine Rotterdam.Nesselande. DELA 
league: PND/VC Weert, Sliedrecht Sport.  
B-league heren: Alpha Next Volley Dordrecht, Allvo, Martinus, Sliedrecht Sport, STV 
Tilburg/P, Taurus. B-league dames: Taurus). 

o Voldoet niet aan de eisen van de Nevobo en hebben dispensatie* (A-league:  
BMC/SSS, Langhenkel/Orion, Webton Twente . DELA-league: Cofely Nesselande(2x), 
Summa Peelpush (3x) Dros/Alterno (3x), Heutink Pollux, TVC Amstelveen.  B-league 
heren: US (3x), Visade Voorburg (2x), Zaanstad, VoCaSa, Prins/VCV (3x), Inter 
Rijswijk. B-league dames: Callas Group Abcoude (3x), Dynamo, EyetoEye Lycurgus 
(3x), HAN Volleybal (3x), Havoc, Set up’65 (2x), VC Sneek (3x) TFM/Dok, TVCA 2, 
Wegkamp Vastgoedbeheer Veracles, VCN King Software (2x)). 

*afgezien van de belijning (overige lijnen afplakken) 
Bron: Nevobo en enquête A- en B-league.  

 
Vanwege de geringe respons op de enquête, zijn er over de eerste drie punten van de opsomming 
niet veel gegevens bekend, maar er is te zien dat een club uit de B-league beschikt over een eigen 
accommodatie. Verder is bekend dat veel accommodaties eigendom zijn van de gemeente en 
zodoende gedeeld worden met andere sporten. Wat daarnaast in de citaten en opsomming direct 
opvalt is dat maar enkele verenigingen aan alle eisen voldoen die de Nevobo stelt met betrekking tot 
de accommodatie. Er wordt binnen het volleybal veel dispensatie verleend aan de verenigingen. Een 
vereniging mag met ingang van het seizoen 2010-2011 voor vier punten dispensatie hebben en per 
jaar moet men proberen om een punt op te lossen. Dat veel clubs dispensatie aanvragen kan 
enerzijds liggen aan het feit dat de accommodaties niet voldoen aan de regels voor het spelen van 
topvolleybal of dit kan anderzijds betekenen dat de eisen die worden gesteld aan de accommodaties 
te hoog zijn. 
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4.2.4 Afname financiën bij verenigingen en stichtingen  

Geld kan een grote rol spelen in topsport. Het kan een hulpmiddel zijn om de organisatie en het team 
te versterken. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat bepaalde plannen en ambities kunnen worden 
gerealiseerd. In de sport zijn financiën vaak te verkrijgen vanuit sponsorgelden en subsidies. Hoe 
meer sponsoren, hoe meer financiële armslag en hoe meer er aan bepaalde eisen van bonden en 
overheden wordt voldaan, hoe meer kans op subsidies. Zichtbaarheid in de media kan een grote rol 
spelen bij het verkrijgen van sponsorgelden. Zendtijd op de landelijke televisie kan een sterke 
aantrekkingskracht op sponsoren betekenen. Volleybalverenigingen en –stichtingen zijn voor een 
deel afhankelijk van financiële middelen en door het ontbreken van voldoende media-aandacht en 
de economisch mindere tijd, is het lastig om voldoende middelen te genereren. Onderstaande 
citaten geven weer welke betekenissen de bestuurders hieraan geven. 

Vz BL dames: “Maar we zitten nu wel te denken: is dit ons laatste seizoen, onze hoofdsponsor heeft 
nog 1 jaar toegezegd en het is gewoon heel lastig om je begroting rond te krijgen. Als je niet genoeg 
mensen hebt om financiële middelen binnen te halen, kun je nog zoveel goede plannen hebben en de 
professie willen uitvoeren, maar als je geen geld hebt kun je het niet doen.“ 

Vz BL dames: “In de B-league is de primaire overlevingsdrang van iedereen geld.” 
 
Sb Dela: “Ik vind bijvoorbeeld een opmerking van Marcel Sturkenboom (algemeen directeur Nevobo 
red.) heel typerend, daar slaat hij in mijn ogen de plank finaal mis. Er is een keer discussie geweest en 
toen zei Marcel ineens ja, maar je moet niet naar geld kijken. Nee, daar moet je wel naar kijken! 
Want ik weet van mijn broer wat het hem gekost heeft. Want die jongens hebben er privégeld in 
moeten steken. Dus je moet wel naar geld kijken, want anders zitten ze aan mijn portemonnee en ik 
ben niet van plan om speelsters te gaan betalen uit mijn eigen zak! Dus je moet wel naar geld kijken, 
want wie past dat bij, de Nevobo als je tekort komt?” 
 
Vb Dela: “Als je kijkt naar afgelopen jaar, is het budget van dames 1 bijna gehalveerd. En de keuze 
was gewoon aan het management van dames 1 of je halveert of de stekker gaat eruit, want we 
kunnen het gewoon niet meer betalen. Want dat kunnen we ook niet meer eisen van onze leden, dan 
moet je een sponsor hebben en als je die niet hebt, dan houdt het op.” 
 
Vb Dela: “(..) heeft nu ook dat probleem, ze hebben geen hoofdsponsor en vinden nog steeds niks. Ze 
willen wel Champions League en alles, maar dan moet je wel geld hebben. Het is eigenlijk van de 
zotten, ze hebben een team, ze presteren en ze kunnen gewoon de Champions League niet in. Omdat 
er gewoon geen geld is. Dan heb je als politiek, als gemeente toch ergens een plankje mis geslagen.”  
 

Vz AL: “Hoe kan je nu als volleybalvereniging, hoe kan je dus nu geld genereren? Zeg het maar…vertel 
me maar eens, hoe kan je op dit moment geld genereren? Je genereert, die clubs… voetbal die 
genereert geld door hun spelers te verkopen, door hun entree, maar entree wordt er alleen in de A-
league geheven, de enige manier om in het volleybal geld te genereren is dus sponsors te zoeken. En 
dan zit je dus nu eventjes in een lullige tijd.”  
 

Vz AL: “Dat is ook normaal, het kost natuurlijk ook een beetje, maar de drempel wordt wel vrij hoog 
gelegd. Drie keer zijn wij dus kampioen geworden van de B-league, maar drie keer achter elkaar 
hebben we dus geweigerd om te promoveren. 3 jaar hebben wij gezegd, nou jongens, voor ons 
iemand anders.” 
 
Verenigingen in de A- en B-league hebben moeite om het financieel te kunnen bolwerken. De 
economische crisis heeft zijn intrede in het volleybal gedaan en bestuurders geven aan dat het lastig 
is om extra financiële middelen te genereren. Sponsoren haken eerder af dan dat ze investeren in het 
volleybal. Er wordt in bovenstaande tekst kritiek geuit op een uitspraak van Marcel Sturkenboom, 
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directeur van de Nevobo. Hij heeft gezegd dat clubs niet teveel naar het geld moeten kijken, maar de 
bestuurders vinden dat hun plannen en ambities om te professionaliseren voor een belangrijke mate 
afhankelijk zijn van financiële middelen. Daarnaast wordt geopperd dat samenwerking met de 
gemeente en onderwijs extra financiën kan opleveren en een bestuurder geeft aan dat zijn club drie 
keer niet is gepromoveerd naar de A-league vanwege het gebrek aan voldoende financiële middelen.  
 
Betaalde en onbetaalde krachten in het topvolleybal 
Verenigingen zijn van oudsher volgens de ‘amateurwetten’ georganiseerd, wat inhoudt dat er niet 
wordt betaald aan spelers en kader. Op het moment dat er een mate van topsport binnen de 
vereniging of in een stichting ontstaat, kan ervoor gekozen worden om spelers of kader in dienst te 
nemen. De teruglopende financiën hebben er bij enkele clubs voor gezorgd, dat men minder 
krachten in dienst heeft. In onderstaande citaten vertellen de bestuurders of er wel of geen 
personen in dienst zijn bij de vereniging of stichting en op welke manier dit is georganiseerd.  

Vz BL dames: “ We hebben geen mensen in dienst bij de stichting en bij de vereniging ook niet.” 

Vz BL dames: “Wij hebben een vrijwilligersvereniging, opgebouwd uit vrijwilligers, het enige wat er 
betaald wordt, zijn links en rechts wat trainers en daar zal het ook bij blijven, maar die vrijwilligers die 
maken dus de vereniging.” 

Vb Dela: “Ja, nou ja in dienst, we hebben bij de vereniging een bedrijf in dienst, zij verhuren zich 
gewoon; uurtje, factuurtje. Maar we hebben niet iemand op de payroll zitten ofzo.“ 

Vz Dela: “De speelsters krijgen alleen maar vergoedingen, dat zit ‘m puur in de reiskostenvergoeding 
en een woning, maar het is niet zo dat ze een X bedrag per maand krijgen als arbeidsloon of een 
werkgever/werknemer verhouding.” 

Sb BL heren: “Wij zitten op dit moment vanuit de herstart bijna nog volledig in de vrijwilligersfase. 
Wel met een aantal mensen die professioneel echt wat kunnen. Die vanuit die vereniging daarin 
gestapt zijn en zich aan de zijlijn ook hebben bemoeid met de twee vorige faillissementen in een 
poging dat toch allemaal weer voor elkaar te krijgen en het topvolleybal te behouden.”  
 
Sb BL heren: “Wij hebben wel de hoofdtrainer parttime in dienst. Wij hebben verder in dienst de 
combinatiefunctionaris, die zit ook in de stichting.” 
 
Vz AL: “De stichting heeft sowieso trainers in dienst, maar die hebben ook spelers in dienst, dus de 
spelers die worden betaald, die staan op de loonlijst. De trainers staan op de loonlijst. Wij (vereniging) 
hebben een persoon in dienst, maar eigenlijk is dat ook meer (sponsor) die daar heel veel energie in 
stopt, die met betaalde krachten ook participeert in de organisatie.  En wat wij zelf hebben, wij 
hebben sinds een jaar, dus dit seizoen, een verenigingsmanager in dienst met subsidie van 
NOC*NSF…” 
 
Vz AL: “Ja bij de stichting is natuurlijk, de trainer en de spelers, die werken allemaal op contractbasis.” 
 
Vz Dela: “Wij komen dus net kijken, onze speelsters die krijgen niet betaald, behalve een 
onkostenvergoeding als ze moeten reizen.” 

Vz BL heren: “We hebben geen spelers onder contract staan. We hebben ook geen financiën om die 
spelers te betalen. Ze betalen allemaal contributie bij ons.” 
 
De B-league bestuurders die in dit onderzoek bevraagd zijn, hebben geen mensen fulltime in dienst. 
Er wordt echter wel betaald aan een trainer. Bij de A- en Dela-league clubs zijn er zowel bij de 
verenigingen als bij de stichtingen mensen in dienst. Hierbij wordt bovendien gebruik gemaakt van 
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middelen die de overheid (combinatiefunctionaris) en NOC*NSF (PRinS project) ter beschikking stelt 
om verenigingen te ondersteunen in het proces tot meer professionalisering.  
Uit de interviews is echter gebleken dat enkele clubs in het verleden wel meer personen in dienst 
hadden, maar dat de huidige tijd dit niet meer toe laat. Bij een vereniging is bijvoorbeeld de 
hoofdsponsor afgehaakt en bij twee andere verenigingen is de stichting failliet gegaan en daar 
hebben ze bij de verenigingen nog steeds last van, blijkt uit onderstaande citaten. 

Vz AL: “Financieel, de vorige stichting had een sponsorverplichting en die hebben ze eigenlijk voor 
anderhalf jaar niet kunnen voldoen aan de vereniging. Nu hebben we daar voor een deel ons geld nog 
van teruggekregen, maar uiteindelijk hadden wij een begrotingstekort van €… daardoor. En dan 
hadden we al een heel groot deel binnengehaald en de schade beperkt, laat ik het zo zeggen. De rest 
heeft de gemeente overgenomen.“ 

Sb BL heren: “ Ja wat dacht je! Tot op de dag van vandaag nog!” 
I In welke vorm? 
Sb BL heren: “Sponsoring, echt sponsoring. Er zijn tal van bedrijven die het heel leuk vinden, maar die 
zelfs nog geld krijgen uit de faillissementen. En die zeggen: weet je wat ik ga eerst wel even aankijken 
wat daar gaat ontstaan, voordat ik er een derde keer instap.” 

Naast de economische crisis en de mindere aandacht van de media voor het volleybal, kan dit ook 
een reden zijn waardoor verenigingen moeilijker sponsoren kunnen werven. De vereniging heeft in 
bovenstaande citaten duidelijk de negatieve gevolgen van het financiële beleid van de toenmalige 
stichting gemerkt.   

Media-aandacht  
Het volleybal krijgt weinig aandacht van de media. De NOS kiest bijvoorbeeld vaker voor andere 
sporten en ook de lopende overeenkomst met Sport1 is beëindigd. Meer zichtbaarheid in de media 
kan ervoor zorgen dat verenigingen meer te bieden hebben aan mogelijke sponsoren. Dit kan ervoor 
zorgen dat er meer financiële middelen worden vergaard. In onderstaande citaten worden door de 
bestuurders betekenissen toegekend aan het gebrek aan media-aandacht voor het volleybal. 
 
Sb BL heren: “We zijn een sport met te weinig media exposure, het slaat niet aan.” 
 
Vz AL: “In België en Frankrijk zijn het gewoon standaard sporten die bijna altijd uit worden gezonden. 
Daar is iedere wedstrijd zichtbaar en wordt uitgebreid in de krant besproken. Hier ben je alleen maar 
in beeld als je problemen hebt en daarna verdwijn je weer van de ether. “ 
 
De bestuurders constateren dat het volleybal op dit moment niet aanslaat in de media in Nederland. 
In landen als België en Frankrijk is volleybal een grotere sport en wordt het ook meer uitgezonden, 
terwijl in Nederland volleybalverenigingen volgens een bestuurder alleen aandacht krijgen als er 
problemen zijn. 
 
Match of the Week 
De Nevobo heeft het concept ‘Match of the Week’(hierna: MotW) geïntroduceerd, waarbij er in elke 
speelronde een wedstrijd wordt opgenomen voor het internetkanaal volleybal.tv of er worden door 
de NOS opnames gemaakt. Echter is het bij de NOS niet altijd zeker of het volleybal wordt 
uitgezonden en de clubs vinden op dat moment het MotW-concept te duur. Zij kunnen dan hun 
boarding niet verkopen en dienen wel een speciale vloer neer te leggen of de belijning af te plakken.  
 
Vz BL heren: “Het zou gewoon prima zijn dat als de Nevobo op die manier gesleuteld heeft dat er 
geen kosten meer waren voor de verenigingen. En ik denk dat het voor het volleybal goed is, als er 
meer aandacht op tv is, dat is prima.” 
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Vb Dela: “Er is van alles toegezegd, de NOS zou komen en er zou zoveel minuten worden uitgezonden 
en dan moeten de verenigingen toch weer 2500 euro of een X bedrag ophoesten om dat voor elkaar 
te krijgen en ze (Nevobo) houden er totaal geen rekening mee, dat als je zo’n wedstrijd toebedeeld 
krijgt, dat er een hele organisatie achter zit. Wij hebben een keer gezegd; we doen het niet, zoek 
maar een ander uit!” 
 
Vb Dela:  “En dat je dan in een keer 2500 euro moet ophoesten en dan moet de vereniging maar zien 
dat ze dat via sponsors weer terug krijgen. Maar ja, dan denk ik dan ga je het probleem bij de 
verenigingen neerleggen terwijl je zelf geen sponsors kunt krijgen! “ 
 
Zoals blijkt zijn een aantal verenigingsbestuurders nog niet erg positief over de uitvoering van het 
concept. Ze vinden dat de bond te makkelijk een kostenpost bij de vereniging neerlegt, terwijl het 
voor de verenigingen moeilijk kan zijn om de kosten te dekken.  
De Nevobo begrijpt dat het de clubs een hoop geld kan kosten als de wedstrijd niet op televisie 
wordt uitgezonden, maar stelt daar ook tegenover dat de bond hier het meeste aan betaald. 
 

Medewerker Nevobo1: “Voorlopig betaalt de bond daar het meest in, laten we even duidelijk zijn.” 

 
De Nevobo stelt verder dat het er veel aan doet om meer media-aandacht te genereren en zodoende 
ook de clubs hiermee van dienst te kunnen zijn. Dit heeft geresulteerd in het feit dat het de productie 
van de wedstrijden in eigen hand heeft en dit zodoende kan aanbieden aan mediaorganisaties. Dit 
kost een hoop geld, maar als het uiteindelijk het gewenste resultaat heeft, is men tevreden.  
 
Medewerker Nevobo1:”Ja, nou goed wij zijn daar als je kijkt naar andere takken van sport, koploper 
in, omdat we alle productie zelf doen. Dat is echt uniek, daar zijn andere bonden jaloers op. Het kost 
ons dus heel veel geld, dat klopt, maar we hebben wel een sterkere positie zo meteen als we het 
product maar innoveren. Dus niet stil blijven staan, maar verder gaan. En dat zijn we nu aan het 
doen.” 
 
De Nevobo is in haar beleid specifiek bezig met het proces tot het verkrijgen van meer media-
aandacht, echter zijn enkele clubs nog niet tevreden over de manier waarop vooral het MotW-
concept in het verleden is neergezet. Door het innoveren van het concept kan mogelijk op een aantal 
fronten tegemoet worden gekomen aan de wensen van de clubs.  
 

4.3 Huidige organisatie A- en B-league  
Verenigingen vormen de basis van het volleybal, net zoals dit geldt binnen de gehele sportcultuur in 
Nederland. In bovenstaande teksten wordt dit zowel door de Nevobo in haar beleid, als door de 
meeste verenigingen beaamd. Dit ondanks de intrede van stichtingen in het volleybal. Enkele 
verenigingen hebben stichtingen die apart georganiseerd zijn en zeer zelfstandig opereren. In deze 
vorm hebben stichtingen weinig organisatorische banden meer met de vereniging. Aan de andere 
kant zijn er bestuurders die vinden dat de vereniging altijd verbonden moet blijven aan het 
topvolleybal. Deze mening wordt door de Nevobo gedeeld en komt duidelijk tot uiting in het systeem 
van het speelrecht. Op dit moment heeft een vereniging die in de A- en B-league speelt, het 
speelrecht om uit te komen in deze divisies. Dit speelrecht mag de vereniging overdragen aan een 
derde partij (een stichting). De maatschappelijke waarde van de vereniging voor het volleybal wordt 
hierbij door de Nevobo extra benadrukt. 
In onderstaande tekst wordt allereerst uiteen gezet welke betekenissen bestuurders toekennen aan 
de positie van verenigingen ten opzichte van stichtingen in het topvolleybal. Daarna wordt er 
ingegaan op het speelrecht, gevolgd door betekenissen die de bestuurders geven aan de huidige 
regelgeving in de A- en B-league volleybal. 
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Vz AL: “Dat er nu eens wat meer rekening mee wordt gehouden, je zult het samen moeten doen, als je 
kijkt naar het systeem bij het basketbal, dat is een heel ander systeem dan bij het volleybal, ik ben 
ervan overtuigd dat …, verenigingen die heb je gewoon knalhard nodig. Ik geloof absoluut niet in een 
model wat het basketbal heeft, met licenties waarbij je bij wijze van spreken een licentie opkoopt en 
je hele club zo verplaatst naar Zeeland. Als je dat met het volleybal gaat doen, dan gaat de boel 
kaduuk, daar ben ik van overtuigd.” 

Vz BL heren: “Persoonlijk ben ik een tegenstander van stichtingen bijvoorbeeld. Stichtingen zijn 
volgens mij door de clubs in het leven geroepen om de risico’s bij de clubs weg te halen en in de 
stichtingen te stoppen. Dat betekent dus dat ze onverantwoorde risico’s durven nemen, volgens mij, 
want als je geen risico’s neemt, kan het ook in de club blijven zitten.” 

Beide citaten zijn heel verschillend, maar pleiten voor het belang van de vereniging in het 
topvolleybal. Het eerste citaat pleit ervoor dat het speelrecht in handen van de vereniging blijft en 
dat de Nevobo niet over moet stappen naar het basketbalsysteem, waar het speelrecht wordt 
overgedragen aan een stichting. Het tweede citaat geeft aan dat de bestuurder fel tegenstander is 
van stichtingen en de continuïteit van verenigingen hier centraal staat.  

Betekenissen medewerkers Nevobo aan belang vereniging 

De medewerkers van de Nevobo zijn heel stellig in het te voeren beleid op dit vlak. Zij vinden dat de 
vereniging altijd de basis moet zijn in het topvolleybal.  

Medewerker Nevobo1: “Onze stelling als bond is: dat werkt niet, er zal altijd een relatie moeten zijn 
of blijven, zeker voor de middellange en lange termijn, tussen een vereniging of verenigingen en een 
stichting. Zolang die maar transparant wordt gemaakt en waar een aantal thema’s per definitie in die 
overeenkomst die zij met elkaar afsluiten, zijn vastgelegd. Dat is een hele cruciale.” 

I Want waarom zijn jullie daar zo stellig in dat jullie zeggen: er moet altijd een relatie blijven tussen 
de vereniging en de stichting? 
Medewerker Nevobo1: “Ga maar eens een volleybalwedstrijd organiseren. Dat doet een stichting 
niet. Die valt altijd terug op een vereniging, altijd. Dus je maatschappelijke taak, want je hebt een 
sportieve taak of een ambitie, je hebt een maatschappelijke taak en een economische. Als je die 
maatschappelijke waarde van sport wil blijven realiseren. Dan zul je ingebed moeten zijn in wat in 
Nederland gangbaar is en dat is de verenigingscultuur, wel een moderne verenigingscultuur, die zich 
aanpast aan zijn omgeving en ook samenwerkt.” 

Medewerker Nevobo1: “En dus zullen wij nooit alleen met een stichting werken. Dat zullen we nooit 
doen, nooit!” 

De Nevobo-medewerker verwoordt het beleid heel stellig. Het huidige en toekomstige beleid is erop 
gericht om de vereniging altijd verbonden te houden aan een stichting. Echter lijkt het volgende 
citaat tegenstrijdig.  

Vz AL: “En de nieuwe reglementen van de Nevobo laten ook toe dat je niet meer de clubnaam in de 
naam van je eerste heren of damesteam hoeft te noemen.” 

De voorzitter van een van de clubs in dezelfde divisie ziet hierin een groot gevaar. 

Vz AL: “Waar er nu wel regelgeving, waar men nu dus mee bezig is, dat is met die naamskoppelingen 
…, ja, dat is…, ik denk dat dat het begin van het einde is…” 
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Op het eerste gezicht is het opvallend te noemen dat de Nevobo een regel in heeft gevoerd dat de 
naam van de vereniging niet meer in de naam van het topteam voor hoeft te komen, ondanks dat de 
vereniging de basis van het topvolleybal moet blijven. Op deze manier kan de Nevobo de weg vrij 
maken voor stichtingen om zich zelfstandig van de vereniging te organiseren. Een bestuurder uit de 
A-league ziet hierin het begin van het einde. Daarentegen kan dit ook betekenen dat een stichting 
bijvoorbeeld niet meer samen gaat werken met een vereniging, maar met meerdere verenigingen.  
Deze ontwikkelingen worden in paragraaf 4.4.4 ‘Toekomstige ontwikkelingen in het topvolleybal’ 
uitgebreid uiteengezet.  
 
4.3.1 Speelrecht in de A- en B-league volleybal 

De regelgeving met betrekking tot het speelrecht (of speellicentie) kan een grote rol spelen in het 
beleid om de vereniging als basis te behouden in het Nederlandse topvolleybal. Zoals in de inleiding 
van dit hoofdstuk is vermeld, verschillen ook hier de verenigingen van mening over het systeem dat 
wordt gehanteerd met betrekking tot het speelrecht. De onderstaande citaten geven antwoord op de 
volgende vraag: “Wat vindt u van het systeem dat de vereniging eigenaar is van het speelrecht waar 
de stichting op speelt?” 
 
Positieve betekenissen aan speelrecht bij de vereniging 
Onderstaande citaten geven de positieve betekenissen van enkele verenigingsbestuurders weer over 
het systeem waarbij het speelrecht aan de verenigingen verbonden blijft. 
 
Vb Dela: “Ja, op zich heb ik er niet zo’n moeite mee, als ze er maar wel rekening mee houden dat de 
vereniging heel vaak gaat zeggen, we trekken ons terug. Van we kunnen wel spelerslicenties hebben, 
maar we hebben er geen organisatie en budget voor om dat neer te zetten, want daar was de 
stichting voor.” 

Sb BL heren: “Ja, dat is heel goed, dat moet vooral zo blijven.” 

Vz AL: “Dat is een groot goed, dat moeten we absoluut niet aanpassen, dat moet nooit aangepast 
worden en als we dat gaan doen, dan krijgen we de basketbalsituatie. Dynamo heeft een naam, wij 
ook trouwens in (..). Dat moet je niet zomaar, dat is ook cultuur. Dat moet je niet weggooien, dat 
moet je absoluut bij de vereniging houden, dat zou een slechte zaak zijn om dat niet te doen.” 
 
Vz BL dames: “Normaal en een goede zaak. Ik zou niet weten hoe het anders zou moeten.” 
 
Sb AL: “Dat vind ik een goed systeem, omdat de vereniging een hele sterke entiteit is en de licentie op 
deze manier goed kan worden bewaakt. Doordat de vereniging licentiehouder is, dient er een open 
manier van communicatie plaats te vinden, anders kan de vereniging straks met verrassingen worden 
geconfronteerd en dat is niet de bedoeling.” 

Bestuurders maken de vergelijking met het basketbal, waar stichtingen die de top faciliteren zich 
hebben afgesplitst van de bond en een eigen federatie hebben gevormd. Hierbij wordt het 
speelrecht overgedragen aan de stichtingen. Dit zien enkele bestuurders als een bedreiging voor het 
volleybal in Nederland. Daarnaast stelt een bestuurder dat dit systeem verenigingen en stichtingen 
verplicht om een open manier van communicatie na te streven en dat kan ervoor zorgen dat 
verenigingen niet voor ‘verrassingen’ komen te staan.  

Minder positieve betekenissen aan speelrecht bij de vereniging 

Niet alle bestuurders denken hetzelfde over het systeem omtrent het speelrecht. In onderstaande 
citaten de minder positieve betekenissen van enkele verenigingsbestuurders over dit systeem.  

Vz BL dames: “Ik vind dat echt een belachelijke regeling. Want ik wil niet als vereniging aansprakelijk 
worden gesteld voor een eventueel faillissement van een stichting. Dus ik vind dat niets.”  
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Vz AL heren: “Ik heb er helemaal niks mee. Alsof wij daarmee macht zouden hebben, nee ik heb niks 
met dat soort begrippen. Kijk als heren 1 zou ophouden te bestaan dan zou het wel makkelijk zijn dat 
wij weer een heren 1 in kunnen schrijven. Maar ik heb ook niets met een speellicentie die je kunt 
verkopen ofzo. Van mij mogen ze dat hele systeem van rechtenhouder wel een beetje afschaffen.” 
 
Sb Dela: “Er is toen ook gepraat over om het net te doen als in het basketbal is dat geloof ik, om de 
speellicentie toe te kennen aan iemand die de financiën op orde heeft. Die de organisatie heeft staan. 
Dat vind ik op zich een betere constructie, want nu hang je de vereniging eraan op.” 
 
I Waarom vindt u dat beter? 
Sb Dela: “Omdat je dan op een gegeven moment kunt zeggen: de sponsoring komt niet rond, het is 
afgelopen en dan kun je het volgende jaar zeggen we hebben weer sponsoren, we gaan weer 
opnieuw beginnen. Dat je als het ware die licentie koopt. Of die A-league nou uit acht ploegen 
bestaat of uit twaalf.” 
 
Vz BL heren: “Weet je wat ik heel raar vind, een vereniging moet verantwoordelijk zijn voor die 
licentie. Als die vereniging vervolgens dat speelrecht aan een stichting doorgeeft en die stichting 
speelt erop en gaat failliet, dan moet die licentie wat mij betreft bij die vereniging worden 
weggenomen. Ik vind dat de vereniging verantwoordelijk is. Wat je met Longa’59 ziet gebeuren. Ze 
gaan volgens mij 2 keer in drie jaar failliet en vervolgens mogen ze volgend jaar weer B-league 
spelen. Ik zou zeggen: jullie doen het helemaal verkeerd daar, jullie zijn gewoon niet waardig om die 
licentie te hebben, er zijn genoeg clubs in de B-league die het heel graag willen.” 
 
De bestuurders uit bovenstaande citaten zijn er juist voor dat de vereniging niet meer aansprakelijk 
kan worden gesteld voor besluiten die de stichting neemt. Opvallend is dat hier juist wel gepleit 
wordt voor het basketbalmodel; als je de financiën op orde hebt, koop je een licentie. Daarnaast wil 
men de vereniging niet meer verantwoordelijk stellen voor het beleid van de stichting. 
 
Speelrecht-casus 1  

De voorzitter van een B-league vereniging beschrijft de situatie dat als een stichting midden in het 
seizoen failliet gaat, de vereniging die hier achter zit het speelrecht terug krijgt en vrijwillige 
degradatie aan kan vragen. Hier is hij fel op tegen. Dit is in het verleden al eens eerder gebeurd. Een 
van de respondenten legt dit uit vanuit het perspectief van de failliete stichting en een ander bekijkt 
dit vanaf de zijlijn en kan de consequentie van dit beleid moeilijk begrijpen. 
 
Sb BL heren: “Wat we toen gedaan hebben, want er kwam geen schot in, is dat we een beetje een 
ludiek team hebben neergezet met wat oude gasten erin van ons heren 2,3,4, wat hele andere 
niveaus speelt en die hebben we een officiële A- league wedstrijd laten spelen tegen toen Hva en 
vreselijk gelachen, hartstikke leuk, werd ook goed door Hva ontvangen. Maar daarmee geef je wel 
aan dat wij werden gedwongen. We willen het niet, maar als we het moeten doen om die licentie te 
houden, want degraderen we niet automatisch naar de B-league dan verliezen we alles toch verder. 
En dat is ook wat we willen. Als jullie het anders willen Nevobo, dan moeten jullie ons nu een B- 
licentie geven en dan kunnen we ons deze poppenkast besparen. Dat wilden ze niet en toen hebben 
we die wedstrijd gespeeld.” 
 
Vz BL mannen: “(..) hetzelfde, die chanteren de bond door met het 1e klasse team A-league te gaan 
spelen en die zeggen dan: we willen volgend jaar B-league. Je bent failliet gegaan, lever die licentie 
maar in!  De bond wordt gewoon bij de neus genomen, in de houdgreep genomen en die moet doen 
wat de clubs zeggen, dat kan toch niet. Dat is belachelijk hoor!” 
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De voorzitter van een B-league vereniging vindt dat de Nevobo is gechanteerd door de vereniging en  
dat de bond onder druk heeft doen besluiten om deze vereniging een B-league licentie te geven. Dit 
was niet gebruikelijk, maar de bond werd gedwongen. De B-league bestuurder pleit dan ook voor 
een systeem dat het speelrecht bij de vereniging wordt weggenomen op het moment dat de stichting 
die aan de vereniging verbonden is, failliet gaat.  
 
Speelrecht-casus 2  

Een van de respondenten is bestuurder bij een stichting die is opgericht voor het spelen van 
topvolleybal, waarbij er in eerste instantie geen vereniging als basis bestond. Deze stichting is 
ontstaan door de beste speelsters van de eerste teams van twee verenigingen uit dezelfde plaats 
samen te voegen. Deze stichting heeft  vanwege het feit dat het speelrecht verbonden moet zijn aan 
een vereniging, speciaal een vereniging opgericht. Deze vereniging bestaat uit bestuursleden van de 
stichting en is puur en alleen opgericht om aan deze eis te kunnen voldoen.  
 
Sb Dela: “Ja, daar heb ik ook aan moeten wennen, toen wij begonnen met (..), was onze gedachte 
ook, wij richten een stichting op om het volleybal te promoten en we gaan daarmee verder. Toen 
bleek dus toen we die speellicenties over wilden nemen dat de Nevobo zei: ja het is allemaal wel leuk 
en aardig wat jullie doen, maar alleen een vereniging kan speelrecht krijgen. En toen moesten wij 
alsnog heel snel een vereniging oprichten om aan die regel te voldoen.” 
 
I Maar wat vindt u van het systeem en wat zou er volgens u in de toekomst mee moeten gebeuren? 
Is het te handhaven in het volleybal en waarom? 
Sb Dela: “Het moet een bepaald nut dienen en aanvankelijk waren we daar niet van overtuigd dat er 
een vereniging zou moeten zijn, maar blijkbaar is dat gebaseerd op het feit dat een vereniging een 
andere rechtseenheid is dan een stichting en dat dat nu eenmaal noodzakelijk is. Dat is dan maar zo 
en als je dat qua wet niet kan veranderen dan zullen we hiermee geconfronteerd blijven en dan kan je 
er ook niet zomaar vanaf.” 
 
De verdeeldheid tussen de geïnterviewde bestuurders is groot. Zowel vanuit de A- en Dela-league als 
vanuit de B-league worden verschillende meningen geventileerd. Enkele bestuurders waken ervoor 
dat door dit systeem de vereniging altijd verantwoordelijk blijft voor wat de stichting onderneemt en 
willen hiervan af. Anderen zetten uit organisatorisch oogpunt hun vraagtekens bij dit systeem, omdat 
ze speciaal een vereniging op moesten richten. Daarnaast hebben een aantal verenigingen dezelfde 
invalshoek als de bond en stellen dat het speelrecht bij de verenigingen dient te blijven, anders 
verliest het volleybal haar basis in de verenigingscultuur en kan de continuïteit worden aangepast. 
 

Gezamenlijke vergaderingen A- en B-league bestuurders 

Tot slot wordt door het organiseren van vergaderingen voor zowel de voorzitters als 
stichtingsbestuurders van de verenigingen extra de nadruk gelegd op de vereniging als basis voor het 
volleybal. Dit wordt door veel clubs gewaardeerd, maar is er toch een negatieve klank te horen. 
 
Vz AL: “En dat is nou ook het verhaal en dat heeft die Sturkenboom goed gedaan om dus niet alleen 
met die voorzitters van die stichtingen te praten, maar ook die voorzitters van die verenigingen erbij 
te hebben.” 

Vz AL: “Dat doet de Nevobo nu, dus in die zin ben ik heel blij dat ze het nu, het is voor het eerst in 20 
jaar dat de voorzitters van de verenigingen worden uitgenodigd voor overleg, dat waren altijd de 
vertegenwoordigers van de stichtingen. Nu worden ook de verenigingen hierbij betrokken en ik vind 
dat een hele goede zet van de Nevobo, want die heb je gewoon heel hard nodig.” 
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Vz Dela: “Nou, ik ben een keer geweest..” 
Sb Dela: “Toen waren de verenigingen ook uitgenodigd.” 
Vz Dela: “Ik vond het absoluut niks, voor niks naar Utrecht gereden had ik het gevoel…ik vond het 
helemaal niets, het was allemaal voorgebakken.” 
 
Medewerker Nevobo2: “Het nadrukkelijk uitnodigen van de voorzitters van de verenigingen voor het 
overleg wordt gewaardeerd van twee kanten.” 
 
Opvallend is te noemen dat de het een na laatste citaat van dezelfde club is als een citaat dat pleit 
tegen het speelrecht bij de verenigingen. Een aantal andere verenigingen zijn voorstander van de 
gezamenlijke vergaderingen en roemen de Nevobo daarom. Zoals is te lezen zijn de positieve 
betekenissen bekend bij de medewerker van de Nevobo. 

4.3.2 Betekenissen verenigingsbestuurder aan huidige regelgeving A- en B-league 

Om vanuit de basis van de verenigingen te komen tot een meer stabiele competitie, meer media-
aandacht, het niveau in de competitie te laten stijgen, waardoor clubs Europees langer mee kunnen 
doen en uiteindelijk het  volleybal in Nederland op een hoger plan kan brengen, kan het een 
mogelijkheid zijn om de regelgeving in de A- en B-league uit te breiden. Tevens is er in samenspraak 
met de clubs besloten om de A- en Dela-league voor een jaar ‘op slot te doen’. Om te kunnen kijken 
naar wat er mogelijk veranderd kan worden in de huidige regelgeving, is het nuttig om de 
betekenissen van verenigingsbestuurders aan de huidige regelgeving uiteen te zetten. Wanneer de 
huidige regelgeving in kaart is gebracht, kan er gekeken worden naar een mogelijke uitbreiding 
hiervan. In onderstaande teksten kennen de bestuurders hier hun betekenissen aan toe.  
 
Vz AL: “Het is nu vrijheid blijheid.” 
 
Vz BL heren: “Er zijn nauwelijks regels anders dan sportieve regels.” 
 
Sb Dela: “In feite zijn er geen eisen volgens mij, je moet het gewoon zelf behappen en als je dat niet 
kunt, dan moet je er mee ophouden. Je hebt dat toen toch gezien met Longa’59  en Omniworld, als 
het niet meer wil, dan hou je ermee op. Maar de Nevobo heeft geen echte regels.” 
 
Vz Dela: “Je kan wel zegge:  er zijn vijf punten waar je dispensatie voor kunt aanvragen en volgend 
jaar moet je er eentje opgelost hebben, maar als je in de fysieke dingen terechtkomt, ja dan vergeet 
het maar, dat red je niet zomaar in een jaar tijd. Dus ja, wat is realiteit en wat niet.” 
 
Vz AL: “Er zijn geen regels, geen regels voor spelers! Ja een spelerskaart! Ja een spelerskaart heb je en 
als je weggaat moet je dus een handtekening zetten dat hij zijn contributie betaald heeft en voor de 
rest helemaal niets.” 
 
Duidelijk is dat enkele bestuurders net zoals de Nevobo erkennen dat er geen regels zijn anders dan 
sporttechnische regels. In het eerste citaat kan een vorm van cynisme verscholen liggen en wordt er 
mogelijk gepleit voor een uitbreiding van de regelgeving.  
 
Kunnen verenigingen voldoen aan de huidige eisen? 

Verder laat paragraaf 4.2.3 ‘Verschillen tussen verenigingen’ zien, dat wat betreft accommodatie en 
speelveld het merendeel van de verenigingen niet voldoet aan de huidige eisen die gesteld worden. 
In onderstaande citaten geven enkele verenigingsbestuurders hun mening over de huidige, vooral 
speltechnische, eisen die de Nevobo verbindt aan het deelnemen aan de A- en B-league.  
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Vz Dela: “Je komt heel vaak in een situatie dat je aan een regel van geen kant kan voldoen en dan is 
het zaak dat je in staat gesteld kan worden om erover te praten of om bij wijze van spreken een 
overgang mogelijk te maken om daar naartoe te groeien. Als je het zwart/wit op een gegeven 
moment allemaal maar gaat toepassen, dan wordt het lastig om te doen.” 
 
Vz BL dames: “Daar heb ik op zich niet zoveel moeite mee. Dat is zeer behoorlijk in overleg gegaan. Ja, 
er zijn B- en A-league bijeenkomsten hiervoor. Ik zie dat de Nevobo dat op een goede manier oppakt.” 
 
Vz BL dames: “De voorwaarden die gesteld worden, die hebben bij ons heel veel impact op de 
vereniging. Wij zijn een kleine club met 150 leden, een van de kleinste clubs in de B-league. Het heeft 
veel impact op je vrijwilligerskant daarin, op je sponsorcommissie, op je technische commissie, het 
heeft gewoon heel veel impact. En ik maak me daar wel zorgen om of we dat kunnen blijven borgen.“ 
 
Vz BL dames: “Er wordt een hoop geld betaald door de verenigingen, maar je ziet er als vereniging 
weinig voor terug. Ik heb het idee dat ik een hoog salaris van iemand zit te betalen als club, terwijl ik 
denk what’s in it for us.” 
 
Vz AL: “De teamgelden zijn natuurlijk verschrikkelijk hoog. Als je ziet wat wij hier aan teamgelden 
moeten betalen aan de Nevobo omdat we dus een A-league team hebben, omdat we een 1e en 2e 
divisie team hebben, omdat we een dames team in de 3e divisie hebben. Als je ziet wat voor bedragen 
dat zijn, dat wil je dus niet weten.” 
 
Door een bestuurder wordt gesteld dat de huidige voorwaarden al veel impact hebben op de 
vereniging. Verder vinden de bestuurders dat de Nevobo dispensatie moet blijven verlenen, anders 
wordt het voor verenigingen erg moeilijk om aan de eisen te voldoen. Een opvallend punt is verder 
de hoogte van de teamgelden en daarbij vooral het feit dat enkele bestuurders vinden dat ze er te 
weinig voor terugkrijgen. Het citaat van de voorzitter van een  B-league vereniging bij de dames over 
het feit dat de vereniging te weinig terugziet voor de gelden die worden betaald, is letterlijk 
voorgelegd aan twee medewerkers van de Nevobo en zij reageerden hier als volgt op. 
 
Medewerker Nevobo1: “Misschien moeten we duidelijker maken wat we ervoor doen. Hoe we die 
competitie organiseren, wie dat doen en wat voor dienstverlening we daar tegenover zetten. Ik denk 
eerder dat het een vorm van communicatie is, dan dat de prijs te hoog is.”  
 
Medewerker Nevobo2: “Het inzicht wat ze geven, of ze verdiepen zich er niet in of degene die dat 
roept heeft het niet onder ogen gekregen. Want ze krijgen een onderbouwing van de opbouw van de 
inschrijfgelden. Die wordt verstrekt.” 

 
Medewerker Nevobo 2 is er van overtuigd dat de informatie op de juiste manier is verstrekt en 
medewerker Nevobo1 geeft aan dat er misschien niet goed gecommuniceerd is naar de verenigingen 
toe. Dat niet alle verenigingen op de hoogte zijn van de opbouw van de bedragen. Hier bestaat een 
verschil in interpretatie van het citaat, dat mogelijk kan worden verklaard door een verschil in 
functie, waarbij de ene medewerker hier meer direct mee te maken heeft dan de ander. 
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4.4 Toekomst van het topvolleybal 

De Nevobo heeft duidelijk in kaart gebracht hoe het beleid er in de toekomst uit moet zien om het 
volleybal naar een hoger plan te brengen. Enkele maatregelen die worden ingevoerd en invloed 
kunnen hebben op de A- en B-league volleybal, het mogelijk uitbreiden van de regelgeving voor 
deelname aan de A- en B-league, het meer collectief optrekken en de manier waarop de 
volleybalverenigingen en stichtingen in de toekomst mogelijk ten opzichte van elkaar staan, kunnen 
daar voorbeelden van zijn. In onderstaande tekst worden de resultaten gepresenteerd van de 
betekenissen die zowel de Nevobo als de clubs hieraan gegeven hebben.  
 
4.4.1 Besluiten voor de seizoenen  2010-2011 en 2011-2012 

Er zijn op dit moment enkele beslissingen genomen om met ingang van het seizoen 2010-2011 en 
2011-2012 het volleybal te versterken en een stabiele competitie te organiseren. Zo zijn de A- en 
Dela-league voor een seizoen ‘op slot gedaan’. Dit houdt in dat er gedurende het komende seizoen 
geen clubs kunnen degraderen uit de A-league en de clubs zodoende kunnen investeren in het 
versterken van de organisatie. Daarnaast worden de A- en Dela-league uitgebreid tot tien ploegen.  
De maatregel omtrent het uit de competitie halen van talenten voor de talentteams gaat in het 
seizoen 2010-2011 in en de maatregel over het uit de competitie halen van internationals voor het 
Nederlands dames team gaat in het seizoen 2011-2012 in.  
In onderstaande citaten worden de betekenissen die de bestuurders geven aan deze beslissingen 
weergegeven. Deze kunnen mogelijk consequenties hebben voor de organisatie van de A- en B-
league.  
 
Casus 1: A- en Dela-league op slot en uitbreiden naar tien clubs 

Met ingang van komend seizoen kunnen er geen clubs degraderen uit de A- en Dela-league en zijn 
deze divisies uitgebreid tot tien clubs. In onderstaande citaten geven de bestuurders hun 
betekenissen aan deze maatregel om clubs de tijd te geven om hun organisatie te versterken en de 
competitie mogelijk aantrekkelijker te maken. 
 
Sb BL heren: “Kijk, het mooie is dat we nu 2 jaar de tijd krijgen om te bouwen. Dat heeft ook bij ons 
het zetje gegeven, als we moeten, laten we het dan maar nu doen, want dan kunnen we 2 jaar 
bouwen. Want je kunt niet degraderen, dus dan heb je even rust. Want je zult ook dingen in fases 
moeten doen, dat kan niet anders. Al was het alleen maar financieel, dat zal je allemaal moeten 
faseren.”  
 
Vz BL heren: “Dus dat er dit jaar geen team degradeert uit de B-league vind ik weer waardeloos. De 
nummer 12 hoort er gewoon uit te vliegen en de nummer 11 hoort in ieder geval nog 
promotie/degradatie te spelen. Dat hadden ze eigenlijk al aan het begin van de B-league moeten 
doen, maar dat er volgend jaar niemand van de B-league omhoog gaat naar de A-league, ik snap wel 
dat ze de teams in de A-league de tijd geven. Maar de kampioen van de B- league mag gewoon niet 
omhoog, daar speel je dan een heel jaar competitie voor, dat is toch raar?” 
 
Vz BL heren: “Waarom zouden wij ons best doen om kans te maken op promotie naar de A-league, 
als we toch weten dat het kansloos is. Welke sponsor stapt erin, je komt met een plan, we willen naar 
de A-league, dan zegt die sponsor ook: maar jullie kunnen helemaal niet omhoog, doe volgend jaar 
maar.”  
 
Deze maatregel van de Nevobo heeft vooral in de B-league voor de nodige weerstand gezorgd. 
Alleen teams die in de top van de B-league geëindigd zijn en daardoor de mogelijkheid kregen om 
naar de A-league te gaan, kunnen zich hierin vinden. Het aspect van een onaantrekkelijke competitie 
wordt naar voren gebracht. Als er geen club promoveert, speel je eigenlijk voor niets, lijkt de 
bestuurder te zeggen. De Nevobo acht deze maatregel echter wenselijk om te kunnen bouwen aan 
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een stabiele competitie en de continuïteit van het volleybal te kunnen waarborgen (bron: Nevobo). 
Daarnaast kan het uitbreiden van de competitie een voorbeeld worden genoemd van een 
mogelijkheid tot het aantrekkelijker maken van de competitie, omdat er meer wedstrijden op het 
hoogste niveau worden gespeeld. 
 
Casus 2: Het uit de competitie halen van talenten en vrouwelijke internationals 

Om de kans op Olympisch goud in 2012 te bevorderen, wil de Nevobo de dames die in het 
Nederlands team spelen, uit de competitie halen om ze optimaal voor te bereiden op het leveren van 
een topprestatie. Dit kan voor enkele Nederlandse clubs betekenen dat ze een of meerdere spelers 
voor minimaal een jaar niet kunnen opstellen. Daarnaast wordt met ingang van komend seizoen op 
een nieuwe manier invulling gegeven aan de talentteams van de Nevobo. Talenten die hiervoor in 
aanmerking komen trainen straks minimaal 20 uur per week, spelen geen competitie en worden zo 
opgeleid voor de nationale teams. Aan de verenigingsbestuurders is gevraagd wat men van deze 
ontwikkelingen vindt, aangezien dit ook gevolgen kan hebben voor de organisatie van de A- en B-
league.  
 
Sb Dela: “Maar de Nevobo zegt gewoon, Avital (bondscoach red.) in dit geval, we halen ze uit de 
competitie en we gaan lekker trainen met dat spul. Het oude Bankrasmodel. Ik weet niet of ze daar 
beter van worden. Want de hele kwaliteit van het volleybal gaat achteruit omdat je je beste 
speelsters eruit haalt. Dus dat noem ik geen professionalisering. Je moet het volleybal op de kaart 
zetten, dat houdt in dat je mooie, spannende wedstrijden moet zien en dat je de beste volleybalsters 
moet hebben staan en niet dat die dan nog eens een keer apart trainen.” 
 

Vz BL dames: “De plannen van meneer Goedkoop (technisch directeur red.), dat is mooi, ik snap dat 
wel voor het Nederlands team, maar daarmee ontkracht je de hele B-league. Het hele niveau van de 
B-league haal je daarmee weg. Als wij nou een toptalent hebben bij (..) en ik zeg tegen mijn sponsor, 
ja maar ze zit ook in het Nederlands team. Weet je dat triggert mensen, maar nu speelt dat meisje 
niet bij ons, wij hebben nu niet dit soort talenten hoor, maar als voorbeeld bij andere verenigingen, 
die zit gewoon continu in trainingskamp en komt alleen voor Nederland uit, die zie je dus niet in de 
competitie en dat vind ik wel zonde.” 

Vz Dela: “Want wat betekent zo’n team dat in zo’n Bankrasmodel volleybalt, traint, nu voor andere 
volleyballers? Wat is die uitstraling, welk bereik hebben die speelsters?“ 
 
Vz BL heren: “De bond gaat straks weer spelers bij een club wegtrekken. Is dat verstandig? Waarom 
doen ze dat? Leid je ze op voor het nationaal team, kan Dynamo dat niet? Ik vraag het me af.” 
 
Vz BL heren: “Ik vind het goed dat de bond de competitie organiseert, maar ze moeten zich niet 
bemoeien met het opleiden, dat is een taak van de clubs.” 
 
Enkele verenigingen, zowel uit de Dela league als uit de B-league dames, vinden het een devaluatie 
van de competitie als speelsters van het Nederlands dames team uit de competitie gehaald worden 
voor de Olympische Spelen in 2012. Verder noemt een verenigingsbestuurder uit de Dela-league een 
mogelijke afname van de aantrekkingskracht van deze dames en dus ook van het volleybal op de 
samenleving en sponsoren. Doordat mensen niet meer wekelijks deze speelsters kunnen zien spelen, 
kan het volleybal een deel van haar aantrekkingskracht verliezen. Tevens kan het voor huidige of 
potentiële sponsoren minder aantrekkelijk worden om een team te sponsoren. Bij het beleid 
aangaande de talentteams worden door enkele clubs eveneens vraagtekens geplaatst. De 
bestuurders vinden dat het opleiden van talenten een taak voor de clubs is en dat de bond zich met 
andere zaken bezig moet houden.  
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Betekenissen medewerkers Nevobo aan bovenstaande casussen  

De mening van bovenstaande verenigingsbestuurders is voorgelegd aan twee medewerkers van de 
Nevobo die hier direct of indirect mee te maken hebben. 
 
Medewerker Nevobo2: “Ik heb wel een mening, maar ik hoor hier het beleid van de bond te volgen. 
En mijn mening is dat je geen speelsters uit de competitie moet halen en mijn mening is dat je niet 
tijdens de competitie met nationale teams moet gaan trainen. Maar dat laatste vinden zelfs de 
verenigingen dat het heel nuttig is. Maar dat is mijn mening en niet die van de bond, dus die leg ik 
terzijde. Maar ik vind het echt niet wenselijk dat er gedacht wordt om speelsters weer richting Londen 
een jaar uit de competitie te halen, want dan kun je nooit iets structureels gaan afspreken over de 
competitie. Hoe je die gaat inrichten, uitvoeren. “ 
 
Medewerker Nevobo2: “Die continuïteit naar sponsoren is ook in het geding. Ik vind dit een 
uitzonderingspositie die ongewenst is, maar ik ben een minderheid, dus klaar ermee. Ik ben blij dat 
een aantal verenigingen dat standpunt deelt, maar dat profileren ze niet zo in overlegvergaderingen. 
Maar waarschijnlijk ook omdat ze denken, er is niet tegenop te boksen, het gaat toch gebeuren. 
Misschien zit dat erachter.” 
 
Er is duidelijk waar te nemen dat deze persoon in een tweestrijd zit met zijn eigen mening en het 
beleid van de bond dat hij dient te volgen. Hij stelt echter zijn eigen mening ondergeschikt is aan het 
beleid van de Nevobo. Zijn collega beredeneert het nut van het beleid aangaande talentteams en 
Nederlands damesteam als volgt. 
 
Medewerker Nevobo1: “Jaaaa, omdat clubs de neiging hebben vanuit hun eigen belang te redeneren 
en alleen naar de club en de competitie kijken, terwijl wij naar competitie, het opleiden en nationale 
programma’s, dus internationale deelname kijken. En die drie mag je, dat is een onlosmakelijke 
eenheid, die mag je niet van elkaar halen. Voor een deel zijn dat wel communicerende vaten en we 
hebben ook in ons beleid gezegd dat we op alle drie focussen. Maar je kan niet zeggen een van de 
drie doet niet mee, bij wijze van. Dus de clubs de zin geven, wat in andere takken van sport gebeurt, 
dan stelt je nationale vertegenwoordiging, dus je internationale positie niks meer voor. Daar is 
niemand bij gebaat, ook de clubs niet. Dat zie je nu ook bij de Europa Cup, clubs die helemaal niet 
meer in staat zijn om deel te nemen aan een internationale competitie. Dat bedoel ik als je een worst 
case scenario neemt en je ziet de clubs wegzakken, je ziet de internationale deelname op clubniveau 
teruggaan. Je ziet druk op de internationale vertegenwoordiging, je ziet ook druk op de 
talententeams, dan doen we het over de hele linie nog niet zo best. Dat zijn we aan het doorbreken, 
op alle vier de niveaus. Je kan niet zeggen we gaan mee in de wensen van de clubs om het belang van 
de clubs centraal te stellen. Nee dat kan niet.” 

Medewerker Nevobo1: “Ja en dat is echt topsportbeleid. Heel simpel. Waar clubs en competitie een 
hele belangrijke basis voor vormen, maar niet het enige element zijn. Maar ook dat blijkt uit de harde 
gegevens uit de praktijk. De aansluiting van de talenten die opgeleid worden binnen de clubs naar 
onze opleidingsteams en de nationale teams, die is er niet meer. Dus we moeten met elkaar wel 
doorzetten. Dat hoort bij ondernemen en regeren is vooruitzien. Zo simpel is het.” 

Medewerker Nevobo1: “In dat piramidale systeem heb je zeker dat…, en daar spelen clubs zeker een 
hele belangrijke rol in en de regionale trainingscentra en de verdere ontwikkeling daarvan en de 
samenhang tussen 2 opleidingsteams die uiteindelijk de brug moeten vormen tussen clubs en 
nationale team. Dat is de wederzijdse versterking die je met elkaar moet zoeken. En dat laatste, die 
brug naar de nationale teams, die hebben we nu zelf in handen genomen, maar dan ook volledig. Dat 
is inherent aan het belang waar we met elkaar voor staan. Wij staan niet voor Dynamo alleen, wij 
staan voor het volleybal in Nederland.” 
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Hier komt duidelijk het wij/zij denken naar voren. De bond en enkele clubs redeneren vanuit een 
ander perspectief. De bond acht het in het belang van het volleybal om deze vorm van beleid door te 
voeren, terwijl een aantal clubs hier anders over denken. Zoals medewerker Nevobo2 stelt, kan hij 
het zich voorstellen dat de clubs dit niet aanhangig hebben gemaakt, omdat ze het gevoel hadden 
dat het toch wel ging gebeuren. Dit kan mogelijk een vorm van macht zijn, welke door de Nevobo is 
toegepast in haar beleid. Een aantal clubs zijn het hier niet mee eens, maar dienen zich neer te 
leggen bij deze beslissing. Er is daarnaast ook waar te nemen dat er binnen deze vorm van beleid niet 
veel ruimte is voor de eigen mening van werknemers, zij dienen het beleid te volgen, ondanks dat ze 
het er niet volledig mee eens zijn. 

4.4.2 Uitbreiding regelgeving A- en B-league 

Als een van de opties om bij te kunnen dragen aan het oplossen van de eerder genoemde problemen 
in het Nederlandse volleybal, wordt een uitbreiding van de regelgeving voor deelname aan de A- en 
B-league overwogen door de Nevobo. Zoals hierboven te lezen is, zijn er geen regels behalve 
speltechnische regels en financiële regels in de vorm van inschrijfgelden. De Nevobo heeft heel 
duidelijk voor ogen op welke terreinen ze de regelgeving voor deelname mogelijk wil uitbreiden. 
Onderstaande citaten komen voort uit de vraag: “Als u het zelf voor het zeggen zou hebben, welke 
regels voor deelname komen er dan bij?” Hier zijn geen eenduidige antwoorden op gegeven. De 
citaten die het beleid van de Nevobo uitdrukken, worden hier onder elkaar gezet waarna de clubs 
aan het woord zijn over mogelijke opties voor en tegen uitbreiding van de regelgeving. 
 
Medewerker Nevobo1: “ Sporttechnisch zijn ze voor het grootste deel uitgeschreven, afgezien van het 
programmadeel, dat zie je in de enquête terug. Dan kun je over spelersgroep, trainers, programma, 
onderdeel van het programma, internationaal programma, allemaal zaken die een sporttechnisch 
programma ambitieus en haalbaar maken. Als het om de organisatie gaat, moet je nadenken of je 
voldoende backing rond primaire processen hebt, want het sportieve programma is het primaire 
proces, om dat mogelijk te maken. Daar mag je eisen aan gaan stellen dat je dat naar behoren hebt 
gedaan. Dat je goed management hebt, dat je heel adequaat een organisatievorm hebt gevonden, 
waarin je zowel je primaire proces kunt waarmaken, als ook de onderdelen die bij marketing en een 
financiële huishouding horen, dat je dat kunt laten zien. Als het om de marketing gaat, heeft het veel 
meer met plannen en concrete afwegingen te maken.  Als het om financiën gaat, dan ga ik ervan uit 
dat ze een naar behoren begroting hebben; meerjaren en jaarbegroting waar je uit kan aflezen of het 
een gezonde organisatie is. Dus de belangrijkste elementen hebben heel veel met transparantie en 
met ambitie op deze 4 thema’s te maken, die met elkaar een gezond bedrijf maken. Dat is in 
hoofdlijnen wat wij zullen gaan neerzetten en zo meteen leidend gaan maken in dit hele proces. En 
dan werk je naar een ideale situatie toe en krijg je op een gegeven moment een omslagpunt waarbij 
je een ondergrens op deze vier thema’s hebt van en nu moet het geregeld zijn.”  
 
Medewerker Nevobo1: “Als je een ondergrens stelt en de helft van je verenigingen valt af, dan heeft 
dat geen enkele zin. De snelheid van het proces dat iedere club voor zichzelf gaat innemen, zul je goed 
moeten volgen, en dat is een kwestie van sparren met elkaar wanneer je dat moment gaat invoeren.” 
 
Medewerker Nevobo1 zet hierbij uiteen op welke punten in de toekomst de regelgeving mogelijk 
wordt uitgebreid, maar stelt daarbij wel dat deze niet direct ingevoerd kan worden. Met de 
verenigingen wordt gespard en een juist moment gekozen om een ondergrens in te voeren. 
Medewerker Nevobo2 verwoordt dit als volgt. 
 
Medewerker Nevobo2: “Nou daar hebben we een besluit genomen om dat voorlopig even stop te 
zetten, omdat de verenigingen, A- en B-league, het gewoon niet aan kunnen om daar verder mee om 
te gaan. Dat heeft 2 redenen of eigenlijk 3; menskracht, kwaliteit  en de meeste verzwaringen 
betekenen ook financieel…, meer kosten voor de verenigingen. Dus we hebben het eigenlijk een beetje 
beperkt, het hele licentiesysteem, tot technische eisen; zaal, materialen en personele inzet.” 
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Medewerker Nevobo2: “Op dit moment zou ik het onverstandig vinden om ook maar iets te initiëren. 
Omdat de lopende zaken gemiddeld genomen zoveel verbetering behoeven, dat je je daar op moet 
richten.”  
 
Medewerker Nevobo2 geeft duidelijk aan dat eerst de lopende zaken opgelost moeten worden, 
voordat de Nevobo over kan gaan tot een uitbreiding van de regelgeving voor deelname aan de A- en 
B-league. 
 
Betekenissen verenigingsbestuurders aan uitbreiding regelgeving 

Wanneer de verenigingsbestuurders gevraagd wordt naar welke regelgeving er wat hen betreft bij 
zou mogen komen, worden hier duidelijke betekenissen aan toegekend en enkele mogelijk bruikbare 
opties genoemd. Echter worden er ook minder positieve antwoorden gegeven. Een aantal 
verenigingen geeft aan al moeite te hebben om aan de huidige eisen te voldoen en in enkele gevallen 
wordt gepleit voor een afname van het aantal regels.  
 
Positieve betekenissen aan uitbreiding regelgeving 

In onderstaande citaten wordt uiteen gezet welke regelgeving er volgens de respondenten aan de 
huidige regelgeving mag worden toegevoegd. Dit met als doel het volleybal naar een hoger plan te 
brengen.  
 
Vb Dela: “Ik zou naar het model gaan kijken, hoe ze het bij het voetbal doen. Ik denk dat voetbal een 
goed voorbeeld is van hoe je dingen wel en niet moet doen. Daar moet je gewoon van leren, die lopen 
gewoon 15, 20 jaar voor op het professionaliseren van hun sport en daar kan je dus de meeste kennis 
vandaan halen en is alles al een keer de revue gepasseerd” 
 
Sb BL heren: “Ik ben er voor dat ze risico’s wegnemen dat clubs failliet gaan. Ik vind als ze die licentie 
afgeven dat er best een dichtgetimmerde begroting achter mag.” 
 
Sb BL heren: “Wat ik daarnaast belangrijk vind is dat je, en die beweging is bij de Nevobo ook echt 
ingezet, dat je op A- en B-league niveau te maken hebt met clubs die ook echt wat willen. Die laten 
zien in beleid en opleiding dat ze verder willen. Ik denk ook dat je veel verder toe moet naar eisen in 
de zin van opleidingen. Dat je opleidingen gaat certificeren. Dat je gaat kijken van wat staan daar 
voor mensen op en wat voor kennis is daarin gebundeld.” 
 
Sb BL heren: “En ik zou me ook kunnen voorstellen dat je gewoon in die landelijke A-, B- en C-jeugd 
vertegenwoordigingen moet hebben om tot een keurmerk te komen. En ik vind dus ook dat als je niet 
in je beleidsplan hebt staan dat je ook echt top wil spelen, dat je dan ook niet in een B-league moet 
kunnen komen. Hou dan de 1e divisie als top. Daar mag dat in.” 
 
Vz AL: “Ik zou me kunnen voorstellen dat een club die A-league speelt, ook verplicht is om met een 
belofteteam te gaan werken of iets dergelijks. Want daarmee moeten ze investeren in de jeugd en dat 
zou op zich goed zijn.” 
 
Vz AL: “Laat ze daar eens wat proberen om te zorgen dat ze tegen die clubs zeggen je moet zorgen 
dat je elke week gewoon 500 man op de tribune hebt zitten.” 
 
Vz AL: “En dat ligt in mijn ogen op gebieden als centrale marketing, de professionalisering van de 
competitie en dat je daar dan zegt ik wil voorkomen dat teams eruit vallen, ja! Dat betekent dus dat 
je een onafhankelijke audit committee hebt die financiën toetst.” 
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Zoals de citaten uitwijzen zijn er een aantal mogelijke opties waarvan de bestuurders vinden dat deze 
in de A- en B-league gesteld mogen worden. De financiële component speelt hierbij een belangrijke 
rol en dat is ook in lijn met wat de Nevobo voor ogen heeft. Tevens pleitten enkele bestuurders voor 
het belang van een goede jeugdopleiding. 
 
Minder positieve betekenissen aan uitbreiding regelgeving 
Echter waren de verenigingen niet louter positief over de wens van de bond tot uitbreiding van de 
regelgeving. Ook hierbij zijn de financiën van belang.  
 
Vz Dela: “Ik vind gewoon dat je moet oppassen dat je de regeltjes niet te strak aantrekt, want wil je 
het volleybal als interessante sport in leven houden, dan moet je er juist voor zorgen dat er meer 
teams kunnen deelnemen aan allerlei competities tegen niet teveel centen.” 
 
Vz Dela: “Ik heb in ieder geval begrepen, dat wat zij willen, binnen vier jaar geloof ik qua organisatie 
in de top vier staan van Nederlandse bonden. Als je dat wil, dan zul je naar alles moeten kijken, maar 
dan zul je dus ook zeker naar regelgeving moeten kijken. Dan is een versoepeling van regels vaak 
beter om dingen makkelijker te laten verlopen dan het aanscherpen van regeltjes.” 
 
Vz Dela: “Al die regeltjes, het kan me gestolen worden. Als er lekker gevolleybald wordt, als er twee 
teams tegenover elkaar staan te spelen, er is een scheidsrechter en twee lijnrechters, is dat in mijn 
ogen voldoende. Want het gaat om het spelletje, niet al die randverschijnselen er omheen. “ 
 
Vz Dela: “Kijk, de verenigingen en stichtingen, alles zit gewoon aan het plafond. Je kan wel regels 
gaan verzinnen, maar ze kunnen het gewoon niet meer bolwerken. Dat is heel moeilijk, daarom denk 
ik ook dat het vanuit de onderkant moet gaan komen, dat echt de gemeentes en de politiek zich 
ermee moeten gaan bemoeien, want zo’n Nevobo heeft iets meer dan 100.000 leden, maar een klein 
deel van de samenleving en die probeert daar alles uit te trekken om naar een zo hoog mogelijk 
niveau te komen.” 
 
Vz AL: “Nee, ik vind dat je dat niet moet doen, want het belemmert gewoon verenigingen die zich 
willen ontwikkelen. Het belemmert hen in hun expansiedrift. Dat moet je niet doen. Het is leuk om te 
zeggen, wat een geweldige uitstraling, een fantastische accommodatie, dat is er en dat is er allemaal, 
maar dat werkt niet, daar hebben wij de sport niet voor.” 
 
Vz BL dames: “Maar als je ziet waar andere verenigingen mee worstelen, waar ze allemaal 
ontheffingen voor moeten krijgen, dan moet je dit niet nog een keertje zwaarder willen hebben. Dan 
vallen er alleen nog maar verenigingen buiten de boot en dat kan niet het doel zijn.” 
 
Bovenstaande citaten geven aan dat het waarschijnlijk voor een aantal verenigingen lastig wordt om 
aan een uitbreiding van de regelgeving te kunnen voldoen, omdat ze al veel moeite hebben om aan 
de huidige eisen te kunnen voldoen. Tevens wordt er geschetst dat het voor verenigingen niet te 
moeilijk moet zijn om toe te treden tot de A- en B-league. 
Daarnaast zijn er nog enkele clubs die vinden dat er eerder regels af dan regels bij moeten komen. 
 
Sb Dela: “Nou ik weet niet of er wat bij moet komen. Voor mij mag er eerder wat af gaan. Ik vind 
bijvoorbeeld, dat hele juryleden verhaal, dat vind ik maar flut, die mensen kosten een hoop geld en 
wat hebben ze in te brengen tijdens een wedstrijd ja, een keer een juryberaad, nou ik heb het maar 
een keer meegemaakt hier.” 
 
Vz BL dames: “Nou, eraf zou gaan het hele wedstrijdprotocol voor de B- league, want dat is echt 
onzin. Je moet daar voor de wedstrijd alle speelsters aankondigen en voor de wedstrijd zitten er tien 
mensen op de tribune. Dat kun je beter achteraf doen als je dan toch wat wilt roepen.” 
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De twee bestuurders constateren dat bepaalde regels het effect missen en dus niet koste wat het 
kost moeten worden gevolgd. Het wedstrijdprotocol kan voor verenigingen bijvoorbeeld een extra 
belasting betekenen op het vlak van personele inzet. Het uitbreiden van de regels of het evalueren 
van de huidige regelgeving zou volgens de bestuurders mogelijk per situatie bekeken moeten 
worden.  
 
4.4.3 Samen optrekken in het topvolleybal? 

De clubs die uitkomen in de A- en B-league volleybal zijn zelfstandige organisaties. Ze voeren beleid 
met als belangrijke reden om de gestelde ambities te behalen. Hierbij hebben zij een sterke mate van 
autonomie verkregen. Daarnaast zijn ze onderdeel van de organisatie van de A- en B-league 
volleybal, de competitie die de Nevobo organiseert. Het volgende citaat komt voort uit de vraag: 
“Waarom lukt het niet om het volleybal beter weggezet te krijgen?”  
 
Medewerker Nevobo1: “Nou omdat we niet collectief optrekken en omdat we te lang in aparte zuilen 
met elkaar bezig zijn geweest. En die zijn veel te concurrerend ten opzichte van elkaar geweest. Het 
collectieve stond niet voorop maar het afzonderlijke stond centraal en gelukkig hebben we daar vorig 
jaar een streep door gezet. En dus zijn we nu in algemene zin het volleybal sterker aan het maken. De 
grote vraag wordt dan om met elkaar, om met de clubs een eigen lijn uit kunnen zetten om hun eigen 
marktpositie sterker te maken. En als antwoord, ik denk dat we de grote lijnen nu vanuit het collectief 
van het volleybal hebben neergezet en dan is de vraag of je met het succes op de afzonderlijke 
onderdelen, voldoende power kan maken om uiteindelijk als volleybal sterker uit dit proces te komen. 
De tijd zal het leren. In ieder geval is duidelijk dat het beleid zoals het tot vorig jaar werd gevoerd, dat 
het alleen maar heeft gemaakt dat het volleybal verder achteruit ging.” 
 
Onderstaande citaten kunnen het beleid met betrekking tot collectief optreden onderstrepen. 
 
Medewerker Nevobo1: “Sterker nog, wij hebben in het proces gezegd; wij gaan een tijd de ruimte 
nemen om dit proces op gang te helpen; competitie vastzetten, expertmeetings organiseren etc. Je 
kan wel verwachten, want dan krijg je de combinatie met de enquête die we met elkaar hebben 
gedaan om harde cijfers te verzamelen, de discussie die we vorige week met (..) en (..) hebben 
gevoerd, van hoe ga je om met als je van buiten naar binnen kijkt, met specifieke items als prijsbeleid 
van een club en competitieopzet en de economische waarde daarvan. Er komt een moment waarop je 
nogmaals dat omslagpunt krijgt en dan ga je de onderkant definiëren en die ga je langzaam 
opschuiven en dat zijn we in het proces aan het doen.” 
 
Medewerker Nevobo1: “We blijven natuurlijk bond, voor en van de leden. Dus ook voor en van die 
clubs.” 
 
De Nevobo vindt dat de clubs en de bond in het verleden te veel als individuen hebben geopereerd 
en wil in de toekomst meer het collectief centraal stellen. Een van de stappen op weg naar collectief 
optreden kan openheid worden genoemd. Uitwisseling van gegevens kan er voor zorgen dat clubs 
van elkaar kunnen leren en zo de eigen club en tegelijk het geheel kunnen versterken. De Nevobo 
stelt zich, blijkt uit bovenstaande citaten, hulpvaardig op. Door het vastzetten van de competitie 
krijgen de clubs de tijd om zich verder te ontwikkelen op het hoogste niveau, expertmeetings kunnen 
bijvoorbeeld meer inzicht geven in het marketingbeleid en de bond trachtte openheid te creëren 
door het uitzetten van een enquête bij de A- en B-league verenigingen. Echter was de respons op 
deze enquête erg laag. In onderstaande tekst worden zowel de positieve als minder positieve 
reacties hierop weergegeven. 
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Positieve betekenissen aan enquête A- en B-league  

Onderstaande citaten geven de positieven betekenissen van enkele verenigingsbestuurders aan de 
A- en B-league enquête weer.  
 
Sb BL heren: “Als zij dat discreet behandelen, want dat is natuurlijk wel de voorwaarde, want wij 
hebben ook gezegd, wij vullen niets in, voordat ik een getekende non-disclosure heb. Dat is de 
voorwaarde, want het gaat inderdaad niet zo zijn dat de huishouding op straat komt te liggen. Dat 
mag niet, maar wat natuurlijk wel goed is, is dat je als bond een benchmark hebt, van wat zijn nou de 
verschillen. En waar praten we eigenlijk over. Niemand weet het. Zo zijn die verschillen binnen de A- 
league ook giga.” 
 
Sb BL heren: “Nou, het is allemaal zo’n hypocriet zootje bij elkaar, als ik het even plat mag zeggen. Ze 
willen van elkaar niet weten hoe het zit, alsof het allemaal enorme concurrentie is en noem maar op, 
dat slaat toch nergens op. In verhouding zijn het allemaal geen bedragen. Ik vind het heel goed als je 
te weten komt, wat is nou het niveau van begrotingen, hoe ga je daarmee om, wat is je beleid, waar 
wil je naartoe.” 
 
Vz AL: “Kort gezegd vind ik dat het niemand wat aangaat wat de trainer van heren 1 verdiend. Aan de 
andere kant wil ik wel graag weten wat een trainer in de B-league dames verdiend, dan weet ik ook 
hoeveel ik moet bieden. ” 
 
Vz Dela: “Vanuit de Nevobo is gezegd dat het niet aan derden of onderling bekend wordt gemaakt en 
alleen wordt getotaliseerd om te kijken hoe dat bij clubs of stichtingen in elkaar zit.” 
 
Er vallen een aantal dingen op aan bovenstaande citaten. De respondenten die de enquête hebben 
ingevuld hebben hier in een bepaald geval een eigen belang bij, bijvoorbeeld het willen weten wat 
een gemiddeld salaris is wat aan een trainer betaald kan worden. Daarnaast zien een aantal 
bestuurders dat er een collectief belang achter zit en bestaat er vertrouwen in de juistheid waarmee 
met de gegevens omgegaan wordt. 
 
Minder positieve betekenissen aan enquête A- en B-league  

In onderstaande citaten komen de minder positieve betekenissen van verenigingsbestuurders aan 
bod. Deze tonen de weerstand die is ontstaan door het vragen van openheid aan de verenigingen.  
 
Vz BL dames: “Alleen ik vertrouw de Nevobo niet, want die doen allerlei onderzoeken, maar je weet 
niet wat er met die informatie gebeurt. Dus dat gaan wij niet vertellen.” 
 
Sb Dela: “Ja, van ons hebben ze hem ook niet binnen en waarom niet?  (..) heeft een mailtje verstuurd 
naar Marcel (Sturkenboom red.), van wij willen er wel aan mee doen, maar dan alleen anoniem. En 
niet via de computer, maar op schrift. Wordt er een inval gedaan door de fiscus dan kunnen ze alles 
natrekken en dat willen wij gewoon niet.” 
 
Vz AL: “Wij vinden gewoon dat dat informatie is, dat is onze informatie en die willen we niet naar 
buiten hebben, we willen niet dat de rest van de wereld straks weet wat onze spelers verdienen.” 
 
Vz AL: “Wat wil je ermee? Je moet er wat mee willen, als je informatie vraagt, dan moet je ook 
aangeven, wat wil ik met die informatie. Dat moet je maar helder maken en als je goede argumenten 
hebt, dan zullen clubs misschien zeggen, dat vind ik goede argumenten, daar doe ik aan mee of ze 
zeggen van ik vind het geen goed argument of ze zeggen van, misschien wel een goed argument, 
maar ik geef die informatie absoluut niet vrij.” 
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Vz AL: “Dat betekent dus dat je een onafhankelijke audit committee hebt die financiën toetst, maar 
dat komt niet bij de bond binnen bij een of andere medewerker die dat vervolgens binnen de bond 
kan verspreiden en zien, waardoor ineens al die verenigingen naast elkaar staan en zij zien van joh, hij 
geeft zijn beleid op die manier vorm en hij krijgt zoveel betaald en daar krijgt de trainer zoveel 
betaald, dat vind ik onzin om te delen.” 
 
Een belangrijke voorwaarde bij de respondenten die de enquête niet hebben ingevuld, is dat de 
vertrouwenscomponent ontbreekt bij het verstrekken van dergelijke gegevens. Deze zou wel 
aanwezig zijn als de financiële component werd getoetst door een onafhankelijk bureau.  Daarnaast 
is het doel van de enquête bij een aantal bestuurders niet duidelijk en weigeren zij om de enquête in 
te vullen. 
Aan allebei de Nevobo-medewerkers is de slechte respons voorgelegd en het feit dat bestuurders 
wel mee wilden werken als de gegevens van de enquête door een onafhankelijk bureau werden 
getoetst. De citaten van medewerker Nevobo2 gaan over de slechte respons en de citaten van 
medewerker Nevobo1 gaan over het toetsen van cijfers door een onafhankelijk bureau. 
 

Medewerker Nevobo2: “De respons is natuurlijk heel slecht en dat heeft ook te maken met, het kost 
ook wel veel tijd en een aantal vragen waren ook.. als ik het had moeten selecteren, had ik een 
beperkt gedeelte van de vragen gesteld. Eerst dat maar eens een keer en dan zien we wel of een 
tweede enquête verder gaat. En ik had zeker nog niet de financiële vragen gesteld.” 
 
Medewerker Nevobo2: “Als ik clubmanager was zou ik ook zo’n standpunt hebben ingenomen.” 
I Omdat? 
Medewerker Nevobo2: “Dat gaat je niks aan wat ik mijn trainer betaal. En de betalingswijzen 
gebeuren ook op verschillende manieren (knipoog) en er kan ook wel eens een niet-legitieme 
component bij zitten.” 

 

Medewerker Nevobo1: “Dat vind ik lariekoek, echt lariekoek! In de verhouding, Nevobo – clubs, 
mogen straks geen geheimen meer bestaan. Dat mag niet, dat mag niet. Het is wel heel frappant, ik 
zou het een mooi thema vinden om met elkaar over in discussie te gaan. Wat is het dan kennelijk aan 
informatie dat jullie niet kwijt zouden willen? Volgens mij klopt er dan iets niet binnen je eigen 
vereniging en binnen je eigen stichting. Want waar zou je nou geheimen over moeten hebben? Ik kan 
me nog voorstellen over het niveau van salarissen etc. Maar je zult ook in je vereniging/stichting 
transparant moeten zijn over wat je begroting is en waar je je geld aan uitgeeft. Joh, je leeft niet 
alleen op de wereld, zo is het niet.” 
 
Medewerker Nevobo1: “Iedereen kan gewoon de gegevens van een bedrijf, zelfs het salaris van een 
directeur, dat kan je gewoon bij de KvK opvragen! Dus waarom zouden wij als verengingen daar zo 
raar en spastisch over gaan doen. Heel simpel, het is niet meer van deze tijd, iedereen denk dat… of er 
moet veel zwart geld in omgaan, maar ja, dan heb je een ander probleem.” 
 
Medewerker Nevobo1: “Ga jij maar eens naar Amerika of ga maar eens naar het voetbal. Denk je dat 
de salarissen van de spelers en begrotingen van de clubs onbekend zijn?” 

Duidelijk is dat enkele verenigingen en vooral medewerker Nevobo1 loodrecht tegenover elkaar 
staan. Hij vindt het niet wenselijk dat verenigingen deze informatie alleen willen verstrekken als een 
onafhankelijk bureau deze verzameld. Daarnaast wordt de link met het Amerikaanse sportsysteem 
en de licentie-eisen van de KNVB. Hier zijn de bonden/federaties volledig op de hoogte van de 
(financiële) positie van deelnemers aan de competitie. 
De medewerker van de Nevobo die mede verantwoordelijk was voor de enquête, geeft in het 
volgende citaat antwoord op de opmerkingen dat verenigingen niet aan de bond willen vertellen wat 
hun trainer verdient en wat hun spelers verdienen. 
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Medewerker Nevobo1:” Maar als wij straks met een investeringsfonds gaan werken, dus als wij bij 
gaan dragen aan het collectief, wil ik weten wat het financieel beleid bij een club is en misschien is het 
wel slim om wat soepeler te zijn met de vraagstelling die we op die enquête zetten en inderdaad in 
een gebied te laten scoren, maar goed dat moeten we de komende maanden maar gaan bekijken, 
hoe we hiermee verder gaan. “ 
 
Naast de eerder genoemde fundamentele verschillen tussen de verenigingen, kan men het hier 
duidelijk niet eens worden over het nut van het uitwisselen van gegevens met elkaar. Het creëren 
van openheid van gegevens kan een belangrijk onderdeel zijn in de voorbereiding op het plan van de 
bond om een investeringsfonds op te richten. Mogelijk kan het doel op deze manier duidelijker 
worden overgebracht en kan er mogelijk consensus bestaan over dit onderwerp. Medewerker 2 
geeft verder aan dat de mogelijke aanwezigheid van ‘niet-legitieme bronnen’ een mogelijkheid kan 
zijn om bepaalde financiële gegevens niet te verstrekken. Echter wordt er wel aangegeven dat de 
vraagstelling van de enquête wellicht te specifiek is geweest en dat hier bij een vervolg rekening mee 
moet worden gehouden.  
 
4.4.4 Toekomstige ontwikkelingen in het topvolleybal 

 Zoals in het begin van dit hoofdstuk al werd vermeld, zijn er fundamentele verschillen tussen de 
deelnemers aan de A- en B-league volleybal. De formele organisatie van verenigingen is heel 
verschillend en enkele verenigingen hebben hier voor de toekomst ook een uitgesproken mening 
over. Ze kennen daarnaast betekenissen toe aan de manier waarop het volleybal zich in de toekomst 
kan ontwikkelen. Enkele bestuurders leggen hierbij nadruk op de formele organisatie, anderen kijken 
vooral naar de financiën of naar de organisatie van de competitie. 
 
Vz BL dames: “Ik denk dat je een groot probleem krijgt met het werven van fondsen. Ik denk dat dat 
het grootste probleem wordt.” 
 
Sb Dela: “Nu is het zo dat bij ons het eerste team de Nederlandse competitie eigenlijk al ontgroeid is. 
Die wedstrijden zijn minder spannend geworden en als je dan kijkt hoe dat op een bepaald moment in 
het voetbal of hockey is gegaan, daar zijn ze meer landelijk gaan spelen en daar heb je die Euro 
league bij hockey gekregen. Dat is natuurlijk iets dat wij in de toekomst ook gaan krijgen. Of dan ga je 
op een bepaald moment stedenteams krijgen en dan heb je ook toernooien waar je tegen teams van 
andere landen speelt om het gewoon aantrekkelijker te houden voor mensen om naar te kijken en om 
te zorgen dat je spelers ook kunnen doorgroeien.” 
 
Vz Dela: “Ik denk dat tijd en geld het grootste probleem gaan worden. Want plannen zijn er altijd, 
alleen het komt gewoon niet van de grond. Door het onderwijs en de politiek bij de club te betrekken , 
waarbij topsport de plaats vertegenwoordigt, zoals ze dat in de VS al hebben. Je bent daar voor 
Chicago of je bent daar voor Detroit. Dat is een enorme club en die vertegenwoordigt die stad 
gewoon. Zo zou je dat ook met topvolleybal moeten doen en trouwens met alle andere sporten. En 
het onderwijs zou daar ook een belangrijke rol in kunnen spelen, want sporters komen toch uit de 
leeftijdscategorie dat ze nog op school zitten. En daar zou je het mee moeten combineren.” 
 
Sb BL heren: “Waar je op den duur naartoe moet, is dat je een technisch directeur in dienst hebt. 
Gewoon iemand die fulltime bezig is met de toekomst. Met je opleiding, met spelersmateriaal. In die 
zien wil je je staf, je techniek, waar het in het spelletje om gaat, daar wil je professionalisering in. En 
daar hoort bij dat je een krachttrainer in dienst hebt en dat soort dingen. Dat je het 
teammanagement niet door vrijwilligers laat doen, maar gewoon door professionals. Dat zijn 
natuurlijk wel stappen.” 
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Vz AL: “Als je wil professionaliseren, dan moet je dat doen, maar of je dat op dezelfde manier als in 
het voetbal moet doen, dat weet ik niet, maar je zou toch wel transfersommen moeten gaan betalen, 
het geld dat je als club investeert in een speler, dat geld wil ik terug hebben.” 
 
Vz AL: “Ik denk dat steeds meer de regiofunctie gezocht gaat worden waarin topvolleybal in een op 
zichzelf staande entiteit echt een voedingsbodem uit verenigingen krijgt, maar dat wel door meerdere 
clubs gedragen wordt, dan door één. Ik denk dat dat iets is, als je kijkt naar de organisatie. Daarnaast 
denk ik dat je in samenspraak met een bond een concept moet ontwikkelen wat zich beweegt op het 
vlak van centrale marketing, het centraal verkopen van tv-beelden, het aantrekkelijk maken van de 
uitstraling, het zorgen dat de uitstraling uniform en eenduidig is, dat iedereen ook daarin geholpen is. 
Dat je ook iedereen hebt staan op dat gebied op een niveau, waarop je iedereen wil hebben, maar dat 
kan je alleen doen door daar zelf de basis voor te bieden.” 
 
Zoals in het laatste citaat is te lezen, pleit deze bestuurder voor een regiomodel, waarbij de stichting 
niet wordt gedragen door een vereniging, maar door meerdere verenigingen. Tevens is het 
ontwikkelen van centrale marketing, een aspect dat de Nevobo aan het ontwikkelen is. De manier 
waarop verenigingen en stichtingen in de toekomst georganiseerd kunnen zijn, is voorgelegd aan een 
medewerker van de Nevobo, die hier vanuit de bond zijn visie op gegeven heeft. 
 
Medewerker Nevobo1:  “Als het gaat om risico’s, als het gaat om ondernemerschap, om toekomst of 
ambitie etc. Of het nou een vereniging is die een relatie heeft met een stichting of meerdere 
verenigingen die samen een stichting opzetten, ik doe daar geen unieke uitspraken over, dat zal de 
tijd wel leren. Ik denk dat beide modellen kunnen, een beetje afhankelijk van de situatie in een regio 
of stad die bepalend is, of de historie van een vereniging. De kracht van een vereniging die zelf een 
stichting heeft. Als de relatie maar transparant is gemaakt, is vastgelegd en voldoet aan een aantal 
eisen die wij als collectief daaraan gaan stellen. En dan kom je inderdaad op diezelfde vier thema’s.” 
 
Medewerker Nevobo1: “Want dan blijkt dat in de extreme vorm een vereniging die topsport bedrijft 
en het er maar even bij doet of een stichting die helemaal los van de vereniging staat, die 2 uiterste 
vormen, die voldoen niet, daar ben ik absoluut op tegen.” 
 
Medewerker Nevobo1: “Het hoort bij het feit dat je transparanter, ondernemender en innovatiever 
wordt. Dat is een deel van de professionalisering en dat je niet meer ‘miept’ over dit mag je niet 
weten en dat mag je niet weten.” 
 
De medewerker van de Nevobo doet geen unieke uitspraken over de organisatievorm die de 
verenigingen en stichtingen in de toekomst aannemen. Het enige waar de bond op toeziet is dat het 
systeem transparanter wordt en dat er altijd een heldere relatie dient te bestaan tussen (een) 
vereniging(en) en (een) stichting(en) en dat er openheid bestaat tussen verenigingen, stichtingen en 
de Nevobo over bepaalde gegevens. Dat is de basis waar het beleid van de Nevobo op is gericht. 
Tevens zien een aantal bestuurders kansen voor samenwerking met het onderwijs en de gemeente. 
In een aantal gevallen is er al samenwerking gezocht met het onderwijs en kan dit een voorbeeld 
voor anderen zijn. De gemeente kan een belangrijke rol spelen in het geheel. Een aantal clubs krijgt al 
de steun van de gemeente, terwijl in andere gemeentes niet eens sprake is van sportbeleid. Hier 
kunnen in de toekomst kansen liggen voor het volleybal. Welke vorm van organisatie een vereniging 
hierbij aanneemt is niet eenduidig te noemen. De Nevobo laat de clubs er op dit moment vrij in.  
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5  Conclusie en Discussie  
In onderstaande paragrafen worden de deelvragen beantwoord door middel van gegevens uit het 
resultatenhoofdstuk. Na het beantwoorden van de deelvragen worden enkele resultaten met de 
beschikbare literatuur vergeleken en wordt tot slot de hoofdvraag beantwoord in de slotconclusie.  

5.1 Conclusie 
 

5.1.1 Welke betekenissen kennen de betrokken actoren toe aan de huidige regelgeving 
voor deelname aan de A- en B-league volleybal en de mogelijke uitbreiding 
hiervan? 

De meeste verenigingsbestuurders stellen dat er geen eisen zijn behalve de speltechnische eisen en 
de eisen conform het speelrecht en inschrijfgelden. Er wordt door de Nevobo dispensatie verleend 
aan verenigingen die niet voldoen aan vooral de speltechnische eisen. Het beleid van de Nevobo is 
erop gericht om per jaar een punt van dispensatie op te lossen. De speltechnische eisen bestaan 
vooral uit regelgeving omtrent het speelveld en de accommodatie. Uit de resultaten, gegevens van 
de enquête en informatie van de Nevobo, valt echter op dat weinig clubs in de A- en B-league 
voldoen aan de huidige regelgeving. Een aantal clubs geven aan dat het voor hen op een gegeven 
moment niet meer mogelijk is om een punt per jaar op te lossen, omdat ze bijvoorbeeld geen nieuwe 
sporthal neer kunnen zetten zonder hulp van de gemeente of voldoende sponsoren. Twee clubs uit 
de B-league hebben aangegeven dat ze qua organisatie moeite hebben om te voldoen aan de eisen 
rondom de organisatie van wedstrijden. Vanwege het kleine aantal leden of het ontbreken van jeugd 
kan dit een probleem vormen. De A- en Dela-league clubs hebben hier geen moeite mee. Door twee 
bestuurders van clubs uit de A-league bij de heren en B-league bij de dames is gesteld dat ze moeite 
hebben met de hoogte van de inschrijfgelden en de voorzitter van een B-league club vindt dat hier te 
weinig tegenover staat. Er bestaat het gevoel dat de club er te weinig voor terugkrijgt van de 
Nevobo. Een medewerker van de Nevobo reageert hierop door te stellen dat het misschien aan de 
manier van communiceren ligt dat deze gedachte bij de verenigingsbestuurders is ontstaan. Een 
andere medewerker stelt dat deze bestuurder wellicht niet goed op de hoogte is van de informatie 
die door de Nevobo wordt verstrekt.  Kortom, er is geen volledig eenduidige betekenis toe te kennen 
aan de huidige regelgeving in de A- en B-league, maar men is het er wel over eens dat er, waar nodig, 
dispensatie moet worden verleend.  
Aan de uitbreiding van de regelgeving voor deelname aan de A- en B-league volleybal  is wederom 
geen eenduidige betekenis toegekend. Een van de Nevobo-medewerkers stelt dat, wanneer men 
overgaat tot uitbreiding van de regelgeving voor deelname, dit vooral gezocht moet worden in regels 
op organisatorisch, sporttechnisch, financieel en marketingniveau. Zijn collega stelt hierbij dat dit 
even in de koelkast is gezet omdat verenigingen in de A- en B-league dit op het niveau van 
menskracht, kwaliteit en financiën niet aan kunnen. Dit laatste is tevens de mening van enkele 
verenigingsbestuurders. Ze vinden dat de Nevobo moet oppassen om de touwtjes niet te strak aan te 
trekken. Er moet juist voor gezorgd worden dat meer teams kunnen deelnemen tegen niet teveel 
geld. Een verenigingsbestuurder stelt dat veel verenigingen op dit moment aan hun plafond zitten en 
dat de Nevobo het niet moet willen om de regelgeving op korte termijn uit te breiden. Daarnaast 
antwoordden enkele bestuurders zelfs dat er eerder een aantal regels af mogen zoals het 
wedstrijdprotocol in de B-league en de regeling omtrent de juryleden in de A-league. Echter is een 
aantal bestuurders wel van mening dat de regelgeving uitgebreid dient te worden om het volleybal 
op een hoger plan te brengen. Hierbij staat de financiële positie van de verenigingen centraal, maar 
worden er ook mogelijkheden geschetst met betrekking tot jeugdopleiding en marketing. De 
specifieke uitbreidingsmogelijkheden worden weergegeven in hoofdstuk  6 .  
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5.1.2 Hoe zijn de huidige samenwerkingsrelaties in het Nederlandse topvolleybal te 
typeren en welke betekenissen worden hieraan gegeven?  

Bij het beantwoorden van deze deelvraag wordt vooral gefocust op de samenwerking tussen de clubs 
onderling en tussen clubs en Nevobo. De Nevobo geeft heel duidelijk aan dat het in de toekomst 
meer collectief wil optrekken met de verenigingen en dat verenigingen in het verleden vooral 
individualistisch gericht waren. Uit de resultaten blijkt dat veel verenigingen op dit moment nog 
steeds individualistisch denken; dit blijkt onder andere uit de matige respons van de uitgegeven 
enquête. De Nevobo wilde hiermee openheid van gegevens creëren, zowel naar de verenigingen 
onderling als naar de bond, door de resultaten te totaliseren en anoniem te presenteren. De 
verenigingen boden veel weerstand tegen deze stap op weg naar een collectief beleid. Echter gaven 
een aantal verenigingsbestuurders aan op andere gebieden met verschillende verenigingen contact 
te hebben, maar dat dit niet structureel gebeurt. Op dit punt verschillen de clubs en de bond 
inhoudelijk sterk van mening. Als de Nevobo hier eenduidigheid in wil krijgen, is het belangrijk dat de 
juiste voorwaarden door de bond gecreëerd worden om met elkaar te onderhandelen. Op dit 
moment verschillen de partijen inhoudelijk nog te veel om hiertoe over te gaan.  
Een aantal verenigingen is te spreken over het voornemen van de Nevobo om het speelrecht bij de 
verenigingen te houden en zijn enthousiast over het instellen van vergaderingen voor zowel de 
bestuurders van de vereniging als bestuurders van de stichting. Andere verenigingen zijn voorstander 
van het ‘basketbalsysteem’ en wil dat de vereniging niet meer aansprakelijk kan worden gesteld voor 
het beleid van de stichting.  
De Nevobo pleit voor een meer transparante relatie tussen vereniging en stichting. Bij een aantal 
clubs is er een transparante en open relatie tussen vereniging en stichting en bij andere verenigingen 
is die relatie er in mindere mate. Enkele bestuurders willen deze relatie herstellen en andere 
bestuurders zijn van mening dat de stichting volledig zelfstandig van de vereniging dient te opereren. 
Bij deze respondenten heeft de vereniging bijvoorbeeld geen zicht op de financiën van de stichting 
en bij andere clubs wordt er drie keer in de week vergaderd. De samenwerking tussen vereniging en 
stichting is niet eenduidig te definiëren, maar alle entiteiten werken wel samen met de Nevobo. 
Hierbij moet gezegd worden dat de Nevobo direct met de verenigingsbestuurders communiceert 
omdat het speelrecht bij de verenigingen ligt. Bij verenigingen waar geen hechte band met de 
stichting bestaat, kan dit volgens een verenigingsbestuurder tot onduidelijke communicatie leiden en 
is dit niet meer van deze tijd. Er bestaan veel verschillen in betekenissen die aan de verschillende 
samenwerkingsrelaties binnen het volleybal worden toegekend. De Nevobo wil ervoor zorgen dat er 
in de toekomst meer collectief wordt opgetreden om het volleybal als geheel te versterken en naar 
een hoger plan te brengen. Daarbij lijkt het wenselijk voor de Nevobo om de clubs individueel te 
overtuigen van de juistheid van dit beleid.  
 
5.1.3 Welke verschillen tussen de deelnemende clubs bestaan er in de A- en B-league 

volleybal en hoe kan de Nevobo hier het beste mee omgaan? 

Uit de eerste paragraaf van het resultatenhoofdstuk blijkt dat de A- en B-league clubs op een aantal 
punten fundamenteel van elkaar verschillen. Wanneer er wordt gekeken naar de organisatievorm, 
kan geconcludeerd worden dat alle clubs in de A-league een stichting hebben opgericht voor de 
topteams. In de Dela-league hebben twee clubs dit nog niet gedaan. Als reden werd door een 
bestuurder aangevoerd dat het eerste team bij toeval was gepromoveerd en de andere club had er 
bewust voor gekozen, omdat ze bang zijn dat het eerste team te ver van de vereniging af komt te 
staan en er was te weinig mankracht om een stichting vorm te geven. Bij de Nevobo zijn geen 
gegevens bekend over de B-league, maar drie van de vier respondenten gaven aan een stichting te 
hebben. Hier kunnen echter geen conclusies voor de B-league aan worden verbonden.  
De fundamentele verschillen in samenwerking tussen vereniging en stichting zijn al aan de orde 
gekomen. De Nevobo pleit voor een open en transparante samenwerking tussen verenigingen en 
stichtingen. Verder ziet de Nevobo de vereniging als basis van de topvolleybalorganisaties en zal dan 
ook nooit alleen met een stichting werken. Voor een aantal clubs is dit geen probleem aangezien de 
band met de stichting hecht is of hechter wordt. Echter zijn enkele verenigingen in dien mate 
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geprofessionaliseerd dat de stichting compleet zelfstandig van de vereniging werkt. Zij zien dan ook 
het liefst dat het speelrecht bij de stichtingen terecht komt en richten zich bijvoorbeeld op meerdere 
verenigingen als basis.  
Met betrekking tot de accommodaties bestaan er veel verschillen, maar bijna alle clubs hebben een 
of meerdere dispensatiepunten aangevraagd. Slechts enkele clubs kunnen voldoen aan de huidige 
eisen. Er zijn clubs in staat om enkele dispensatiepunten op te lossen, maar andere clubs zien hier 
geen mogelijkheid meer toe. Clubs kunnen voor een deel afhankelijk zijn van eventuele steun van de 
gemeente. Wanneer de gemeente bijvoorbeeld een topsporthal bouwt, kan dit voor een club 
voordelig zijn. Alleen de steun van gemeentes is niet overal hetzelfde.  
Op het gebied van financiën hebben alle clubs ten opzichte van een aantal jaren geleden een stap 
terug moeten doen, maar wanneer wordt gekeken naar betaalde en onbetaalde krachten, bestaan 
hier verschillen in. Er zijn clubs die alleen met vrijwilligers werken en trainers betalen, maar er zijn er 
ook die bij de stichting spelers en trainers in dienst hebben. Verder wordt gebruik gemaakt van steun 
van NOC*NSF en gemeente om enkele krachten in dienst te nemen.  
Vooral de verschillen met betrekking tot de formele organisatie, kunnen bijvoorbeeld op het gebied 
van het speelrecht en collectief optreden voor veel ambiguïteit zorgen. Er is niet duidelijk of de 
Nevobo op de hoogte is van alle grote verschillen die er vooral in betekenisgeving bestaan over de 
organisatie van de A- en B-league. Het bieden van maatwerk voor het collectief en voor verenigingen 
individueel kan hierbij de sleutel zijn naar een productieve toekomst van het volleybal. Daarnaast 
kunnen de financiële positie en de accommodatie ervoor zorgen dat, wanneer de Nevobo besluit om 
de regelgeving aan te passen, hier zeer sterk rekening mee moet worden gehouden.  
 
5.1.4 Welke betekenissen kennen  verenigingsbestuurders en medewerkers van de 

Nevobo toe aan  toekomstige ontwikkelingen in het topvolleybal?  

De Nevobo vindt collectief optreden in de toekomst van het volleybal erg belangrijk. Hiervoor dient 
echter openheid gecreëerd te worden tussen verenigingen onderling en verenigingen, stichtingen en 
de bond. Daarnaast dient er een hechte en transparante samenwerking te bestaan tussen 
verenigingen en stichtingen. In beide gevallen moet hier nog veel in geïnvesteerd worden. De meeste 
verenigingen hebben nog geen volledige openheid van zaken gegeven en ook een transparante 
samenwerking tussen vereniging en stichting bestaat nog niet bij elke club. Enkele bestuurders gaven 
aan dat de stichting volledig zelfstandig is en ook de naam van de vereniging niet meer in de naam 
van het topteam gebruikt wordt. Dit met als reden om in de toekomst meerdere verenigingen aan de 
stichting te kunnen verbinden. Enkele A- en Dela-league bestuurders gaven aan naar een regiomodel 
te willen, omdat het faciliteren van het topteam niet meer bij een vereniging neergelegd kan 
worden. Wanneer de naam van de vereniging niet meer gevoerd wordt, kan de stichting niet meer 
als concurrentie gezien worden voor andere verenigingen.  
Het verkrijgen van voldoende fondsen wordt als gemeenschappelijk probleem voor de toekomst 
gezien, en enkele bestuurders willen proberen om meer de samenwerking met gemeente en 
onderwijs te zoeken. Dit is in enkele gevallen al succesvol gebleken en men ziet toekomst in een 
‘stedenteam’. Dit is een model dat in de VS gebruikelijk is en waarbij je niet voor een club alleen, 
maar voor een stad bent. Volgens enkele bestuurders kan dit de toekomst van het volleybal zijn. Dit 
is echter ook te verbinden met de ontwikkelingen met betrekking tot een regiomodel. Het 
stedenteam wordt op dat moment gevoed door verenigingen uit deze stad of regio. Daarnaast zijn 
enkele bestuurders van mening dat door centrale marketing en centrale verkoop van televisie 
beelden, de sport aantrekkelijker kan worden gemaakt en een meer uniforme uitstraling krijgt. 
Hierdoor kunnen wellicht meer financiële middelen worden vergaard. 
Tot slot stelt men dat wanneer er voldoende fondsen zijn, de professionalisering in het volleybal 
verder gestalte moet krijgen door het in dienst nemen van meer professionele mensen die fulltime 
aan bepaalde processen kunnen werken. Hierdoor kan worden bijgedragen aan de ontwikkeling van 
het topvolleybal in de toekomst. 



61 
 

5.2 Discussie  
In deze paragraaf worden enkele belangrijke resultaten uit dit onderzoek gekoppeld aan de literatuur 
uit het theoretisch kader. Eerst worden de mogelijke consequenties van veranderende condities voor 
de clubs en de Nevobo besproken, waarna de typologie van Laughlin (1991) over 
organisatieverandering hieraan wordt gekoppeld. Als tweede belangrijke uitkomst wordt de mate 
van unnegotiated order besproken. Hier worden de verschillen in betekenissen tussen de clubs 
onderling en tussen de clubs en de Nevobo tegenover de literatuur van Mastenbroek (1996) en 
Strauss (1978) over autonomie en wederzijdse afhankelijkheid en negotiated order gezet. Tot slot 
wordt de toekomstige ontwikkeling van het volleybal uiteengezet, waaraan de theorie over de 
condities van professionalisering van verenigingen is gekoppeld. 

5.2.1 Veranderende condities  

De clubs die uitkomen in de A- en B-league volleybal hebben te maken met condities vanuit de 
externe omgeving. Deze externe omgeving kan bestaan uit de Nevobo, sponsoren, gemeente en de 
media. De regelgeving voor deelname aan de A- en B-league is een conditie die vanuit de Nevobo 
wordt gesteld en waar de clubs mee te maken hebben.  
Het beleid van de Nevobo, waarin het overweegt om de regelgeving voor deelname aan de A- en B-
league in de toekomst uit te breiden, is aan de bestuurders voorgelegd. Zij waren hiervan op de 
hoogte, aangezien dit al enkele malen ter sprake gekomen is in vergaderingen. Nu hebben ze echter 
specifiek hun betekenissen hieraan toegekend.  
Om de Nevobo een goed beeld te kunnen geven over het mogelijk uitbreiden van de A- en B-league, 
is eerst gevraagd om de huidige organisatie te typeren. Op dit moment zijn er echter geen andere 
regels dan speltechnische regels, de regeling omtrent het speelrecht en de hoogte van 
inschrijfgelden. Dit beamen de clubs en een aantal van hen geeft tevens aan dat er op dit moment al 
veel verenigingen zijn die niet aan de huidige eisen kunnen voldoen. De geïnterviewde Nevobo-
medewerkers zijn hiervan op de hoogte en een van hen vindt dat het op dit moment niet verstandig 
is om ook maar iets te initiëren, omdat clubs eerst de overige dispensaties weg moeten werken. Een 
andere medewerker vindt dat er met de clubs gespard moet worden over het moment om een 
ondergrens in te stellen. Echter moet het daarbij niet zo zijn, dat de helft van de clubs uitgesloten 
wordt. Wanneer wordt gekeken naar een mogelijke uitbreiding van de regelgeving kan de blik 
bovendien worden gericht op het buitenland. In de Bundesliga in Duitsland kunnen clubs 
bijvoorbeeld alleen deelnemen aan de competitie als ze beschikken over minimaal drie jeugdteams 
die landelijk of op het niveau eronder uitkomen. Tevens moeten grote contracten met een 
accountantsverklaring worden aangeboden aan de bond (Benchmark, 2009). 
De ontwikkeling van de regelgeving tot de huidige eisen en de ontwikkeling van het volleybal kunnen 
ervoor gezorgd hebben dat enkele clubs van organisatievorm zijn veranderd. Zo heeft het merendeel 
van de A-league clubs hun topteams ondergebracht in stichtingen, waar men voorheen alleen een 
vereniging had. Het artikel van Skinner et al. (1999) beschrijft het proces van organisatieverandering 
bij een rugbyfederatie aan de hand van het model van Laughlin (1991). Hierbij kunnen parallellen 
getrokken worden met organisatieveranderingen die zich in tot nu toe voorgedaan hebben in het 
volleybal en zich mogelijk in de toekomst voor kunnen doen. Bestuurders geven aan dat stichtingen 
zijn opgericht vanuit financieel oogpunt. Ze wilden de financiële stromen van stichting en vereniging 
scheiden, omdat de topsport te veel geld kostte om nog langer binnen de vereniging te houden. Een 
aantal verenigingen heeft hier niet voor gekozen en twijfelt op dit moment om een stichting op te 
richten. Hierbij is een duidelijke twijfel merkbaar tussen de commerciële en sportieve waarden, zoals 
Skinner et al. (1999) deze beschrijven. Tevens werd ook de maatschappelijke waarde hier door de 
respondenten aan toegevoegd. Een reden om geen stichting op te richten is omdat men bang is dat 
er een wig ontstaat tussen de vereniging en de stichting en de leden zich zodoende niet meer kunnen 
identificeren met het topteam. De angst van deze verenigingen is dat de stichting een eigen leven 
kan gaan leiden. De stichting heeft, zo blijkt uit enkele antwoorden, de vereniging nodig bij het 
organiseren van wedstrijden. Vooral op organisatorisch gebied valt een stichting terug op de 
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vereniging. Dit is tevens een van de redenen van de Nevobo om de vereniging als basis van het 
volleybal te zien en het speelrecht ten alle tijden bij de vereniging te houden. 
Bij verenigingen die wel een stichting hebben opgericht, is het voorgekomen dat de stichting 
helemaal los kwam te staan van de vereniging. Hierdoor was de verbondenheid tussen vereniging en 
stichting er niet meer en werd het bovendien ondoorzichtig wat er in de stichting gebeurde. In 
enkele gevallen heeft dit geleid tot faillissementen bij de stichting, waar de vereniging de nadelige 
gevolgen van heeft gemerkt.  
De overeenkomst met het artikel van Skinner et al. (1999) is dat op het moment dat de professionele 
status in het rugby werd ingevoerd, er bij de clubs eveneens een dilemma ontstond en dat er een 
balans diende te worden gevonden tussen commerciële en sportieve waarden. Huber, Sutcliffe, 
Miller en Glick (1995) in: Skinner et al. 1999) zetten uiteen dat enkele organisatietheorieën zoals de 
open systems theory, intstitutional theory en resource-dependence theory, suggereerden dat 
organisaties een succesvolle relatie met hun omgeving moeten bereiken en handhaven om succes in 
de toekomst te kunnen realiseren. Dit betekende dat enkele clubs in het rugby direct op zoek gingen 
naar fondsen en sponsoren om de overstap naar het professionalisme te maken.  
Topvolleybalverenigingen en -stichtingen zijn afhankelijk van sponsoren. Het faciliteren van topsport 
kost volgens de respondenten veel geld en daarom wordt er constant gezocht naar sponsoren. Op dit 
moment is bij een groot aantal clubs een daling in de financiële middelen waar te nemen die nodig 
zijn om de topsport optimaal te kunnen faciliteren. Mede als gevolg van de economische crisis blijkt 
het moeilijk om sponsoren te vinden. Wat men aangeeft is dat er op dit moment meer gekeken 
wordt naar samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en gemeentes. In een 
aantal gevallen heeft dit al tot goede resultaten geleid en is er een stabiele organisatie ontstaan. 
Volgens de hierboven genoemde theorieën kan dit suggereren dat een goede samenwerking met de 
omgeving kan leiden tot toekomstig succes, of in ieder geval tot een stabiele organisatie met 
ambities voor de toekomst.  

5.2.1.1 Gevolgen veranderende condities 

In bovenstaande tekst is uiteengezet dat volleybalverenigingen door veranderende condities de 
afgelopen jaren bepaalde organisatorische veranderingen hebben ondergaan. Deze veranderingen 
kunnen in belangrijke mate zijn ontstaan door een verandering van condities in de externe omgeving. 
Wanneer dit geanalyseerd wordt met behulp van de typologie van Laughlin (1991), stelt deze 
wetenschapper dat een ideale organisatie in equilibrium (evenwicht) verkeert en zijn de processen in 
evenwicht als een verstoring arriveert. Een dergelijke organisatie bestaat echter niet. Een organisatie 
heeft namelijk altijd te maken met haar omgeving, zowel intern als extern.  
Veranderingen die kunnen optreden worden ingedeeld in veranderingen van de eerste en tweede 
orde. Een verandering kan pas optreden als een verstoring zich aandient, dus als bepaalde condities 
in de omgeving veranderen. Bij veranderingen van de eerste orde veranderen de fundamentele 
waarden van de organisatie niet. Als we dit vertalen naar enkele verenigingen die op het hoogste 
niveau uitkomen, heeft bijvoorbeeld de promotie naar de hoogste divisie niet geleid tot een 
fundamentele verandering van de organisatie. Het topteam maakt nog steeds onderdeel uit van de 
vereniging en het enige dat er feitelijk veranderd is, is dat het team op het hoogste niveau speelt. 
Verder kunnen er achter de schermen beslissingen genomen zijn om de financiële stromen van het 
topteam te scheiden van die van de vereniging. Zo is er voor gezorgd dat het topteam niet volledig 
gefinancierd werd door contributiegelden. Dit kan namelijk op weerstand stuiten bij de leden. 
Veranderingen van de tweede orde zorgen ervoor dat er wel fundamentele verschillen ontstaan in 
organisaties. Promotie naar het hoogste niveau heeft er bij een aantal verenigingen voor gezorgd dat 
een aparte stichting, met een eigen bestuur, is opgericht om het topteam in onder te brengen. In een 
enkel geval is er eerst een stichting opgericht, maar omdat de Nevobo de clubs verplicht om een 
vereniging te hebben, is later een vereniging opgericht. Ook de huidige eisen hebben er mogelijk 
voor gezorgd dat verenigingen deze stap gemaakt hebben.  
Zo kan de hoogte van de inschrijfgelden invloed hebben op de financiële positie van een vereniging, 
wanneer er geen stichting is opgericht. De organisatieverandering die zich bij de meeste A- en Dela-
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league verenigingen en enkele B-league clubs heeft voorgedaan, kan worden getypeerd als 
‘Evolution’. Laughlin (1991)verstaat hier een organisatieverandering onder die weinig met dwang te 
maken heeft, dit is namelijk een verandering die wordt gesteund door de betrokkenen. De 
bestuurders van de verenigingen kwamen zelf tot het inzicht dat het voor de vereniging beter was 
om het topteam onder te brengen in een stichting en dit werd gedragen door de leden. Verenigingen 
die wellicht van plan zijn om een stichting op te richten beschrijven ook dat ze willen dat er draagvlak 
is voor een dergelijke beslissing.  
Een aantal verenigingen en de Nevobo zijn van mening dat de relatie tussen stichtingen transparant 
en open dient te zijn. Enkele verenigingen hebben er daarom voor gezorgd dat er een uitwisseling 
heeft plaatsgevonden tussen bestuurders van vereniging en stichting. Hierdoor kan men optimaal op 
de hoogte blijven van wat men doet. Door deze vervlechting kan direct een van de kanttekeningen 
van het model van Laughlin (1991) genoemd worden. Dit model trekt een duidelijke grens tussen de 
interne en externe omgeving, maar deze grenzen zijn vaak niet zo direct en kunnen verschuiven. 
Daarom dragen Gray et al. (1995 p. 217) het model van Lewellyn (1993) voor dat organisaties ziet als 
vloeistof; erg transparant en met steeds verschuivende grenzen. Bestuurders die vanuit de stichting 
zitting nemen in het verenigingsbestuur en andersom kunnen zo deze grens verschuiven en op dat 
moment dient opnieuw bepaald te worden wat intern en extern is. Het model van Laughlin (1991) is 
in grote lijnen toe te passen op de volleybalverenigingen en stichtingen. Echter toont het 
bovenstaande voorbeeld dat het niet volledig te gebruiken is. 

5.2.1.2 Te weinig media-aandacht voor het volleybal 

Mediapartijen spelen zowel in de externe omgeving van clubs als van Nevobo een rol. Het volleybal is 
een sport met (te) weinig media-aandacht. Er worden weinig wedstrijden uitgezonden op de 
landelijke televisie en ook op lokaal niveau besteden omroepen weinig zendtijd aan het volleybal. In 
het verleden hebben wensen van de NOS er mede toe bijgedragen dat de opzet van de competitie 
veranderd is en zijn er specifieke regels voor het ‘Match of the week –concept’. 
De Nevobo is zich bewust van de media-aandacht die de sport verkrijgt en is daarom zelf actief bezig 
om dit te doen veranderen. Zo heeft het al een aantal jaren het concept ‘Match of the Week’ (hierna: 
MotW), waarbij per speelronde een wedstrijd wordt gekozen waar tv opnames worden gemaakt. 
Enerzijds voor het internetkanaal volleybal.tv en anderzijds kunnen er opnames worden gemaakt 
door de NOS. De Nevobo is actief bezig om dit concept te innoveren om zodoende per week 
meerdere wedstrijdbeelden aan te kunnen leveren aan mediapartijen. Dit met als doel om meer 
media-aandacht te generen voor het volleybal en in het bijzonder voor de A- en Dela-league. Dit kan 
bijdragen aan de ontwikkeling van het volleybal en een positieve bijdrage leveren aan de organisatie 
van de A- en B-league. Meer media-aandacht kan namelijk leiden tot meer interesse van bijvoorbeeld 
toeschouwers en sponsoren, wat voor extra financiële inkomsten kan zorgen. Enkele bestuurders 
geven aan dat het concept veel geld kost en ze niet eens de zekerheid hebben dat de wedstrijd op 
televisie komt. Zij geven aan dat het daarom voor hen lastig is om de kosten gedekt te krijgen door 
sponsoren. De clubs zijn dit met elkaar overeengekomen, maar op bepaalde momenten hebben ze 
liever geen MotW, omdat het naast het geldbedrag ook een hele organisatie met zich meebrengt. 
Bovendien is door verenigingen niet altijd te voldoen aan de huidige eisen die de NOS heeft gesteld 
aan het speelveld. Zo moet er een speciale vloer liggen of overige lijnen moeten worden afgeplakt, 
zodat het spel op de televisie goed te volgen is.  
Wanneer vanuit de literatuur wordt gekeken naar de vraag waarom bepaalde sporten meer in de 
media verschijnen dan andere sporten, hebben twee wetenschappers hier een hypothese voor 
geformuleerd. Zo stelt Ruud Stokvis in zijn boek Sport, Publiek en de Media (2003) dat het aantal 
mensen dat naar een bepaalde sport op televisie kijkt, samenhangt met het aantal (voormalige) 
beoefenaars van deze sport. Deze theorie kan goed opgaan voor de grootste sportbonden in 
Nederland, de KNVB en de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond), aangezien deze 
sporten veel op televisie worden uitgezonden. Daarentegen is de Golf Federatie de derde sportbond 
van Nederland, maar wordt golf niet veel op televisie uitgezonden. Schaatsen is een sport die veel 
wordt uitgezonden, maar qua grootte de zevende sportbond van Nederland is (bron: NOC*NSF, 



64 
 

2008) . De hypothese  van Stokvis (2003) gaat dus niet op voor iedere sport die wordt beoefend bij 
de grootste sportbonden in Nederland. 
Het kan daarom nuttig zijn om de hypothese van Ruurd Kunnen (2006) hier tegenover te zetten. 
Kunnen (2006) stelt dat sportorganisaties zelf invloed uit kunnen oefenen op het aantal uren dat hun 
sport wordt uitgezonden op televisie en op het aantal mensen dat naar deze uitzendingen kijkt. Hij 
stelt verder dat sportorganisaties daar beter in slagen op het moment dat ze zelf gemediatiseerd zijn.  
Bij mediatisering vindt er een de-en reconstructie plaats van de sportieve werkelijkheid met als 
resultaat dat de werkelijkheid die tot de televisiekijkers komt, niet dezelfde is als de werkelijkheid die 
toeschouwers in het stadion zien (Kunnen, 2006). Het aantal te verwachten kijkers speelt daarbij een 
rol, maar andere overwegingen zoals concurrentie tussen omroepen, levensbeschouwing en 
adverteerders evenzeer (Kunnen, 2006 p.1). 
De KNVB is naast de grootste sportbond ook ver in dit mediatiseringsproces. De bond verkoopt 
namelijk de uitzendrechten van de topcompetities voor veel geld aan de hoogste bieder. Opvallend is 
dat de Nevobo op het gebied van mediatisering erg innovatief bezig is. Zo blijkt uit de resultaten dat 
ze als enige sportbond in Nederland zelf de productie van de beelden verzorgt. Tevens zijn de eisen 
van het MotW-concept in overeenstemming met bijvoorbeeld de NOS en in het verleden Sport1 
gebeurd. Ondanks deze actieve opstelling op het gebied van mediatisering, is het de bond nog niet 
gelukt om structureel meer media-aandacht te vergaren voor de nationale topcompetities. Wanneer 
er een wedstrijd is uitgekozen om MotW te zijn, dan weet men vaak pas op het laatste moment of 
het kan worden uitgezonden. Zoals uit de resultaten bleek wordt er bij het MotW-concept aandacht 
besteed aan innovatie en ontwikkeling. Dit alles om meer zichtbaarheid in de landelijke media te 
verkrijgen.  
De hypothese van Kunnen (2006) is op dit moment nog niet van toepassing op de Nevobo, maar het 
huidige mediabeleid kan er in de toekomst wellicht voor zorgen dat zijn hypothese alsnog wordt 
bevestigd. De Hypothese van Stokvis wordt daarbij echter niet ontkracht, maar gaat dus niet op voor 
elke sport in Nederland. De twee hypotheses kunnen elkaar mogelijk wel versterken. Wanneer een 
bond veel (voormalige) beoefenaars heeft en daarnaast gemediatiseerd is, kan dit ervoor zorgen dat 
de positie van de sport ten opzichte van de media verder wordt versterkt.  

5.2.2 Mate van unnegotiated order in het topvolleybal 

De organisatie van de A- en B-league volleybal wordt gevormd door de deelnemende clubs en de 
Nevobo. De bond als organisator van de competitie en de clubs als deelnemers. In het nieuwe beleid 
van de Nevobo dat vorig jaar is ingezet, staat het collectief centraal en de Nevobo wil dat clubs zich 
meer openstellen voor de bond. Enkele clubs zijn het hiermee eens en vinden dat openheid van 
zaken belangrijk is om het volleybal verder te helpen en andere clubs zien niet zoveel in deze 
interventie van de bond. Het proces tot het creëren van meer openheid kan worden gezien als vorm 
van onderhandeling tussen de clubs en de bond.  
Wanneer de theorie van Mastenbroek (1996) over autonomie en wederzijdse afhankelijkheid wordt 
verbonden aan dit thema, valt op dat de organisatie van de A- en B-league te vergelijken is met een 
‘tastbare’ organisatie met autonome organisatieonderdelen. De onderdelen zijn zelfstandig, maar 
maken daarnaast onderdeel uit van het geheel; de organisatie van de A- en B-league volleybal.  
Als er specifiek wordt gekeken naar maatregelen die de Nevobo al heeft genomen en die in de 
seizoenen 2010-2011 en 2011-2012 worden ingevoerd; het uitbreiden van de A- en Dela-league tot 
tien clubs, het sluiten van de A- en Dela league voor een seizoen en het uit de competitie halen van 
talenten en het Nederlands damesteam, wordt hier door de clubs wisselend op gereageerd. Het 
sluiten van de A- en Dela-league wordt door de meeste bestuurders als een goede ontwikkeling 
gezien, omdat ze de tijd krijgen om aan hun organisatie te bouwen, maar clubs die in de B-league 
blijven zijn hier tegen. Omdat er niemand promoveert, hebben zij het idee dat ze voor ‘niets’ spelen 
en kan het voor sponsoren minder interessant zijn om in te stappen. Hieruit is op te maken dat de 
clubs autonoom denken en bijvoorbeeld minder waarde hechten aan het doel van de Nevobo, 
namelijk organisaties de tijd geven om zich verder te ontwikkelen en zodoende het volleybal als 
geheel te versterken.  
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Het uit de competitie halen van vooral de dames van het Nederlands team, heeft op verzet gestuit 
onder de respondenten. Zij voeren als argumenten aan dat de competitie op deze manier wordt 
gedevalueerd en dat hun positie voor het werven van sponsoren minder wordt, omdat de beste 
speelsters niet meer bij hun clubs spelen. De Nevobo spreekt uit dat de clubs (zij) meer aan zichzelf 
denken en dat de bond staat voor het gehele volleybal. De bond stelt dat ze er niet alleen voor de 
clubs is, maar ook voor de talentontwikkeling en het nationale team. Om deze drie-eenheid te 
versterken, was het nodig deze besluiten te nemen.  
De Nevobo is eensgezind in haar beleid, maar persoonlijk vindt een van de medewerkers het geen 
goed idee om de beste speelsters uit de competitie te halen. Het doet hem deugd dat een aantal 
bestuurders er hetzelfde over denken. Daarnaast geeft hij aan dat de bestuurders dit niet in de A- en 
B-league vergaderingen naar voren hebben gebracht, omdat ze waarschijnlijk toch het gevoel 
hadden dat dit zinloos was. Hier komt een bepaalde vorm van een machtsrelatie (Mastenbroek, 
1996) naar voren. De bond geeft richting aan het beleid van de clubs. Er is beslist dat speelsters uit 
de competitie worden gehaald, omdat dit het beste voor het volleybal is en dus gebeurt het. Echter 
blijkt uit dit onderzoek dat de beslissing onder de respondenten niet breed wordt gedragen. De bond 
gebruikt hier haar macht, maar is tevens afhankelijk van de clubs om speelsters te kunnen 
selecteren. Uit de resultaten blijkt dat er geen gelijk klimaat van onderhandeling is geschapen, 
aangezien enkele clubs het er niet mee eens zijn, maar hier niets over gezegd hebben. Volgens een 
van de Nevobo-medewerkers omdat de clubs waarschijnlijk het gevoel hadden dat het geen zin had 
om hierover te onderhandelen. 
 Een ander voorbeeld toont aan dat ook de clubs hun machtspositie kunnen gebruiken, de bond is 
namelijk van hen afhankelijk voor het organiseren van de competitie. Een aantal seizoenen geleden 
ging een topvolleybalstichting midden in het seizoen failliet. Er bestaat in het topvolleybal een regel, 
dat als je drie keer niet komt opdagen, dat het speelrecht weer naar de bond gaat. Deze club wilde 
het speelrecht graag bij de vereniging houden en besloot om een wedstrijd op het hoogste niveau te 
spelen met spelers uit lagere klassen. De club zou zodoende alles verliezen, maar wilde wel het 
speelrecht behouden en in de B-league opnieuw beginnen. Er kwam weerstand van  andere clubs en 
zodoende is voorgesteld om deze vereniging een B-league licentie te geven. Er werden anders een 
aantal wedstrijden gespeeld die niets met topvolleybal te maken hadden. Hoewel het niet 
gebruikelijk was, heeft de vereniging met een dergelijke actie, haar machtspositie gebruikt om tegen 
het beleid van de bond in te gaan en zo het doel te bereiken. Echter kan dit ervoor gezorgd hebben 
dat als er in de toekomst stichtingen failliet gaan, ze hetzelfde kunnen doen omdat de bond 
toegegeven heeft. De club heeft een mate van dwang gebruikt om de voor hen gewenste uitkomst 
uit het onder druk gezette onderhandelingsproces te krijgen.  

5.2.2.1 De roep om collectiviteit in het topvolleybal 

Uit de resultaten blijkt dat de Nevobo ervoor wil zorgen dat de organisatie van de A- en B-league 
volleybal een geheel wordt en dat er meer collectief gedacht en gehandeld wordt. Openheid van 
clubs naar elkaar toe en van clubs naar de bond, staat hierbij centraal. De Nevobo heeft door het 
verspreiden van een enquête onder alle A- en B-league clubs getracht om deze openheid te creëren. 
Een voorbeeld van het systeem waar de bond graag naartoe wil in de toekomst , is het systeem van 
de KNVB. Hierbij is de bond volledig op de hoogte van de financiële gegevens van de topclubs en 
worden deze ook uitgebreid gecontroleerd alvorens men een speellicentie krijgt. Het is belangrijk om 
hierbij te constateren dat het niet zinvol is het volleybal met het voetbal te vergelijken. De 
voetbalsport in Nederland is veel groter en ook anders georganiseerd. Het kan een ideaalbeeld zijn 
om te komen tot het systeem van de KNVB, maar het is niet zinvol om dit op korte termijn in het 
volleybal in te voeren. 
Binnen de A- en B-league bestaat veel weerstand om openheid te creëren naar de bond en ook naar 
elkaar toe. Dit geldt niet voor iedere club, maar gezien de slechte respons op de onlangs uitgegeven 
enquête, wordt dit breed gedragen. Enerzijds zeggen de clubs heel direct dat het de bond niets aan 
gaat wat zij aan een speler of trainer betalen en anderzijds zijn ze bang dat hun gegevens in 
verkeerde handen terecht komen. 
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Een aantal clubs mist duidelijk het vertrouwen in de Nevobo en dit kan een essentieel punt genoemd 
worden in de relatie tussen clubs en Nevobo. Dit komt het best tot uiting in een aantal citaten die 
wijzen op het inschakelen van een onafhankelijk bureau die de financiële gegevens van de clubs 
moet toetsen. Clubs zijn huiverig om dit door de bond zelf te laten doen. Opvallend is dat de bond en 
de clubs op dit punt lijnrecht tegenover elkaar staan. Een medewerker van de bond verwoordde dit 
als “Lariekoek, echt lariekoek!”. De bond begrijpt niet dat de clubs deze gegevens niet verstrekken. In 
de twee interviews met Nevobo-medewerkers is dit punt letterlijk voorgelegd en een van de 
medewerkers gaf aan dat dit thema een mooi discussie punt kan zijn bij een volgende vergadering.  
Vertrouwen is een essentieel element te noemen in een onderhandelingsproces. Wanneer men geen 
vertrouwen in elkaar heeft, kan er feitelijk geen onderhandelingsproces ontstaan. Er is op dit punt 
duidelijk sprake van een unnegotiated order. Door het niet invullen van de enquête nemen de 
meeste clubs niet plaats aan de onderhandelingstafel (Strauss, 1978). 
De machts- en afhankelijkheidsrelatie tussen de clubs en Nevobo wordt hier omgedraaid. De clubs 
hebben op dit punt een grote vorm van macht gecreëerd, door bijna collectief de enquête niet in te 
vullen en dus de Nevobo geen inzicht te geven in vooral hun financiële huishouding. In het schema 
met stimulerende condities (Mastenbroek, 1996) is waar te nemen dat uitwisseling van gegevens bij 
kan dragen aan het versterken van een organisatie. Ook het vergelijken ervan kan ervoor zorgen dat 
men kan leren van elkaar. Clubs kunnen dit bewerkstelligen door gegevensuitwisseling en ook de 
relatie tussen clubs en de bond kan worden versterkt door de uitwisseling van gegevens. Verder is 
het voor de cultuur in de A- en B-league belangrijk dat er een wij-gevoel ontstaat, waarbij er tevens 
genoeg ruimte is voor expressie en eigenaardigheden (Mastenbroek, 1996).  
Naast het feit dat de meeste clubs hun gegevens niet wilden verstrekken aan de bond, stond bij 
enkele clubs niet genoeg centraal wat de bond met deze gegevens wilde en is daarom de enquête 
niet ingevuld. De bond vindt echter dat ze deze gegevens nodig heeft, als het in de toekomst 
bijvoorbeeld met een investeringsfonds wil gaan werken om de clubs te ondersteunen. Wanneer de 
bond een investeringsfonds gaat oprichten en daarvoor de gegevens nodig heeft, kan het zijn dat 
bepaalde clubs deze nu wel willen verstrekken, omdat er een duidelijk doel achter zit. De 
verwachting is dat de clubs die weinig tot geen vertrouwen hebben in de integriteit van de bond dit 
niet zullen doen.  
De Nevobo wil in de toekomst meer collectief met de clubs optrekken en zodoende meer het wij-
gevoel in de A- en B-league creëren. De clubs hebben allemaal een eigen identiteit en de 
uitgangspunten kunnen verschillen van die van de bond. In de antwoorden op beslissingen omtrent 
de talentteams, het Nederlands dames team en de respons op de enquête, is dit wij-zij denken 
duidelijk aanwezig en wordt door de meeste verenigingsbestuurders niet direct aan het 
gemeenschappelijk doel van de Nevobo gedacht. Deze spanningsbalans binnen het sociaal-
emotionele aspect (Mastenbroek, 1996) is nog sterk aanwezig en voor de toekomst van het volleybal 
kan het belangrijk zijn om de clubs op een lijn te krijgen en te overtuigen van het nut van bepaalde 
besluiten. Om een grote mate van consensus op bepaalde terreinen te kunnen bereiken, is er dus 
evenwicht nodig in de spanningsbalansen die er bestaan. Wanneer clubs evenwicht kunnen vinden 
tussen hun autonome positie en het feit dat ze onderdeel uitmaken van de organisatie van de A- en 
B-league volleybal, kan dit evenwicht ontstaan. Echter is het bereiken van volledig evenwicht in deze 
relatie niet reëel te noemen. Volgens Strauss (1978)is een relatie tussen eenheden een voortdurend 
proces van onderhandelingen.  
Aan de andere kant is het voor de bond belangrijk om ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de autonomie van de clubs en dat deze overtuigd worden van de kracht van het 
geheel. Om daadwerkelijk tot consensus te komen over deze punten is het belangrijk dat er 
onderhandeling plaats kan vinden. Op dit moment verschillen de clubs en de Nevobo nog te 
fundamenteel om de juiste condities hiervoor te kunnen scheppen en is er op deze gebieden sprake 
van een unnegotiated order. Wanneer beide partijen elkaar kunnen overtuigen van het nut van 
bepaalde besluiten, kan de onderhandeling op een juiste manier worden georganiseerd, waarna er 
kan worden geprobeerd tot consensus te komen.  
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5.2.3  Toekomst van het topvolleybal 

Wanneer de Nevobo de condities in de omgeving van de clubs gaat veranderen, zoals bijvoorbeeld 
de regelgeving voor deelname aan de A- en B-league, wordt er volgens een medewerker van de 
Nevobo op een bepaald moment een ondergrens ingesteld. Op dat moment moeten verenigingen 
aan eventuele nieuwe regelgeving voldoen. Dit kunnen regels op financieel, organisatorisch, 
sporttechnisch en marketingniveau zijn. Welke mogelijke organisatieveranderingen dit voor de 
verenigingen kan betekenen, is op dit moment niet te zeggen.  
Een bestuurder van een A-league vereniging stelt dat de inzet die is vereist om de huidige topsport te 
verbinden met de vereniging, niet meer opgebracht kan worden. Hij noemt zelfs dat zijn vereniging 
‘topsportmoe’ is en pleit voor een model waarbij een topsportstichting niet verbonden is aan één 
vereniging, maar aan meerdere verenigingen. Tevens kan er volgens enkele respondenten meer 
vervlechting plaatsvinden met onderwijsinstellingen en gemeente om zo mogelijk beter aan nieuwe 
regelgeving te kunnen voldoen. Wanneer op deze manier een stichting ontstaat die zich verbindt aan 
een onderwijs- instelling of een stichting die meerdere verenigingen als basis heeft, kunnen dit 
veranderingen van de tweede orde genoemd worden. De fundamentele waarden van bijvoorbeeld 
een vereniging die de binding met de stichting kwijtraakt of van de stichting die met meerdere 
verenigingen gaat samenwerken, kunnen op dit moment veranderen.  
De aanleiding voor dit onderzoek werd gevormd door bepaalde problemen in het volleybal. Een 
aantal van deze problemen hangt samen met de organisatie van de A- en B-league volleybal. Zo 
constateert de Nevobo bijvoorbeeld dat het niveau van de A- en B-league is gedaald, dat clubs op 
Europees niveau geen rol van betekenis spelen en dat de financiële positie van de clubs is 
verslechterd.  
De aanwezige fundamentele verschillen, bestaan er op het gebied van organisatie, financiën en  
accommodatie. Daarnaast bestaan er ook inhoudelijke verschillen die betrekking hebben op de 
organisatie van de A- en B-league.  De meningen van de clubs over bijvoorbeeld de regel met 
betrekking tot het speelrecht en de vraag van de Nevobo tot meer openheid van gegevens stuiten op 
weerstand. Vanwege de fundamentele verschillen en ook verschillende opvattingen, kan er worden 
gesteld dat de organisatie van de A- en B-league ambigu is. Er bestaan veel verschillen en het lijkt 
ingewikkeld om hierbij te komen tot consensus.  
Wanneer een bond haar beleid voor de toekomst uitstippelt, kan het belangrijk zijn dat er draagvlak 
onder de verenigingen bestaat. Wanneer dit niet zo is, kan er wel bepaald beleid ingevoerd worden, 
maar dan gebeurt dit niet op basis van onderhandeling en dus bottum up, maar meer top-down. Op 
het moment dat de betrokkenen daar niet aan kunnen voldoen, kan het beleid niet het gewenste 
resultaat opleveren.  
Om te komen tot een vorm van beleid waar zoveel mogelijk verenigingen aan kunnen voldoen en 
waar een grote mate van consensus over bestaat, beschrijft een medewerker van de Nevobo dat 
men met de verenigingen wil sparren over het juiste moment om dit in te voeren. Hij geeft zelf aan 
dat het niet in het belang van het volleybal is om ervoor te zorgen dat de helft van de verenigingen 
hierdoor wordt uitgesloten.  
Uit de resultaten is gebleken dat de Nevobo op dit moment maandelijks overlegvergaderingen en 
expertmeetings organiseert om A- en B-league verenigingen meer bewust te laten worden van de 
mogelijkheden die er zijn binnen de vereniging om een meer professionele aanpak te kunnen 
realiseren. Dit wordt niet verplicht gesteld, zoals bij andere bonden (Boessenkool et al. 2008), maar 
wordt wel georganiseerd om de verenigingen en het volleybal als geheel te kunnen versterken. De 
literatuur van Boessenkool et al. (2008) stelt dat ook de sportbonden steeds meer een bedrijfsmatige 
aanpak nastreven en deze bijeenkomsten kunnen hieronder worden geschaard.  
Vanwege de grote verschillen tussen clubs in de A- en B-league volleybal, lijkt het moeilijk om 
eenduidig beleid te vormen. De wensen en behoeften van deze clubs verschillen namelijk 
fundamenteel. Wanneer de Nevobo de A- en B-league verder wil professionaliseren, pleitten van 
Bottenburg (2009) en Boessenkool et al. (2008) voor maatwerk. Het is daarbij belangrijk om op de 
hoogte te zijn welke verschillen er tussen de verenigingen bestaan en welke wensen en behoeften 
daaraan gekoppeld zijn. Of zoals van Bottenburg (2009) het verwoordt: “Kijk naar de mogelijkheden 
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van  verenigingen en daarmee omgaan.” De literatuur van bovengenoemde wetenschappers is 
echter wel gericht op de breedtesport. In dit onderzoek staat de topsport centraal, maar in het 
volleybal kan een amateurvereniging door goede prestaties van het eerste team tot in de A-league 
reiken. Daarnaast is het beleid voor de toekomst van de A- en B-league onderdeel van een integrale 
aanpak in het volleybal, waarbij zowel het collectief in de topsport als breedtesport centraal staat.   
Het beleid van de Nevobo om met verenigingen een collectief te vormen en het volleybal op een 
hoger plan te brengen, kan naar de mening van bovenstaande wetenschappers alleen slagen als er 
individueel wordt gekeken naar de wensen en behoeften van de verenigingen. Tevens kan het op de 
juiste manier organiseren van de onderhandeling ertoe leiden dat clubs en Nevobo meer op een lijn 
komen op bepaalde gebieden.  
Wellicht kunnen de resultaten in dit onderzoek bijdragen aan meer inzicht in de wensen en 
behoeften van de verenigingen omtrent de organisatie en mogelijke ontwikkeling van de A- en B-
league volleybal.  
 

5.3 Methodologische discussie 
Voor dit onderzoek is gekozen om verenigingsbestuurders uit de A- en B-league te interviewen. Er is 
bewust gekozen om vier bestuurders van clubs uit de A-league mannen,  vier van clubs uit de Dela 
league bij de vrouwen, twee bestuurders uit elke B-league en twee medewerkers van de Nevobo te 
interviewen. De motivatie hiervoor is dat clubs uit de A- en Dela-league eerder te maken krijgen met 
een mogelijke verandering van de regelgeving en deze dan in een aangepaste vorm ingevoerd wordt 
in de B-leagues. Tevens hebben A- en Dela-league clubs te maken met invloeden van de media. De 
twee medewerkers van de Nevobo zijn allebei betrokken bij de organisatie van de A- en B-league 
volleybal. Toch kunnen er een aantal mogelijke beperkingen genoemd worden van dit onderzoek. 
Onder twaalf verenigingsbestuurders en twee medewerkers van de Nevobo bevonden zich ‘maar’ 
twee vrouwen. Het is niet bekend of dit aantal representatief is voor de man/vrouw verdeling in 
bestuursfuncties bij volleybalverenigingen. Hierdoor is niet duidelijk of vrouwelijke bestuurders 
anders over bepaalde onderwerpen denken dan mannelijke bestuurders. Naast verenigings-
bestuurders is er voor gekozen om ook drie stichtingsbestuurders te interviewen. Een  van deze 
interviews is samen met de voorzitter van de vereniging afgenomen en de andere 
stichtingsbestuurders hadden jarenlange ervaring binnen het verenigingsbestuur. Dit kan er mogelijk 
toe geleid hebben dat de antwoorden van deze personen niet helemaal objectief zijn voor dat van 
een verenigingsbestuurder of van een stichtingsbestuurder. 
Door de beschikbare tijd zijn er veertien interviews afgenomen en daardoor kunnen de antwoorden 
alleen worden verbonden aan de respondenten en is niet bekend of deze betekenissen voor alle 
bestuurders in de A- en B-league en voor betrokken medewerkers van de Nevobo gelden. 
Tot slot zijn er van de vier B-league clubs twee bestuurders geïnterviewd van clubs die vanaf het 
seizoen 2010-2011 toetreden tot de A-league en twee bestuurders van clubs die in de B-league actief 
blijven. Dit kan ervoor gezorgd hebben dat de antwoorden die door de B-league bestuurders zijn 
gegeven mogelijk niet voor de gehele B-league gelden.   
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5.4 Slotconclusie 
De betekenissen die verenigingsbestuurders en werknemers van de Nevobo toekennen aan de 
organisatie van de A- en B-league zijn niet eenduidig te noemen. Er bestaat een duidelijke vorm van 
ambiguïteit op specifieke gebieden. Er bestaan fundamentele verschillen op het gebied van formele 
organisatie, accommodatie en financiën. Ook bestaan er inhoudelijke verschillen over het te voeren 
beleid voor de toekomst. De financiële component kan hier een belangrijke rol in spelen. Wanneer 
bijvoorbeeld meer steun kan worden gezocht bij het onderwijs of gemeente kan hier een belangrijke 
stap in worden gezet. Tevens kan meer media-aandacht er mogelijk voor zorgen dat de sport 
interessanter wordt voor sponsoren en investeerders.  
De condities in de omgeving van de verenigingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Door een 
mogelijke verandering van de regelgeving of bijvoorbeeld een verandering van het ‘Match of the 
Week-concept’ dienen verenigingen hierop in te spelen.    
Binnen het toekomstig beleid van de Nevobo, waarbij er wordt gestreefd naar het op een hoger plan 
brengen van het volleybal, blijft een belangrijke plaats weggelegd voor de verenigingen. De Nevobo 
is er in haar beleid heel stellig in, alleen is het belangrijk ze de clubs kan overtuigen van het feit dat 
de vereniging de bakermat van het volleybal is. Ook van het topvolleybal.  
De Nevobo streeft binnen haar beleid naar consensus waarbij er op een bepaald moment een 
ondergrens getrokken wordt als het gaat om de uitbreiding van de regelgeving. Hierbij moet echter 
goed in acht worden genomen dat de clubs onderling zeer sterk verschillen. Zozeer zelfs, dat deze 
verschillen eerst verkleind moeten worden voordat volgende stappen kunnen worden genomen. Op 
een aantal punten dient de bond in onderhandeling te gaan met de clubs en deze onderhandeling op 
de juiste manier te organiseren. Hierdoor kan er mogelijk consensus ontstaan over het toekomstig 
beleid. Wellicht dat in het proces van het creëren van de juiste onderhandelingsruimte individuele 
aandacht gewenst is om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de clubs. Wanneer de 
Nevobo er in slaagt om de onderhandeling op de juiste manier te organiseren en consensus te 
bereiken in het zeer gefragmenteerde klimaat wat er binnen de A- en B-league volleybal bestaat, kan 
de sport haar weg naar boven inzetten. Hierbij kan een uitbreiding van de regelgeving een middel zijn 
om de professionalisering bij de clubs en van het volleybal als geheel vorm te geven.  
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6 Aanbevelingen  
In onderstaande tekst worden enkele aanbevelingen uiteengezet die op basis van dit onderzoek 
opgesteld kunnen worden.  

6.1 Algemeen 
Zoals al enkele keren is geconcludeerd, bestaan er fundamentele verschillen in betekenissen die de 
verenigingsbestuurders en werknemers van de Nevobo geven aan de organisatie van de A- en B-
league volleybal. Op dit moment acht ik het niet mogelijk om bijvoorbeeld de regelgeving uit te 
breiden en bestaan er twijfels of dit zelfs over twee jaar plaats kan vinden. Er bestaan dusdanige 
verschillen in betekenis dat er op bepaalde gebieden nog niet aan een onderhandeling begonnen kan 
worden.  
Individuele aandacht voor de clubs kan wellicht bijdragen aan meer consensus in het volleybal. 
Expertmeetings kunnen bestuurders handvaten geven op bijvoorbeeld marketinggebied, maar op het 
moment dat men hier de mankracht niet voor heeft of fundamenteel anders denkt over bepaald 
beleid, moeten deze clubs ervan overtuigd worden dat dit het beste is voor de club en voor het 
volleybal in zijn totaliteit.  
Daarnaast hebben enkele bestuurders gepleit voor vergaderingen met alleen de A- of de B-league 
verenigingen. In een kleinere opstelling kan effectiever worden gediscussieerd en kunnen alleen de 
punten naar voren worden gebracht die voor de betreffende competitie van belang zijn. De wensen 
en behoeften van de clubs kunnen op deze manier directer en uitgebreider worden geformuleerd en 
wellicht kan er op deze manier meer draagvlak voor bepaalde beslissingen worden gecreëerd.  
Vooral op het gebied van vertrouwen en integriteit valt er nog winst te behalen. Daarnaast bestaan 
er ook inhoudelijke verschillen tussen verenigingen en de Nevobo. Enkele clubs gaven aan weinig 
vertrouwen in de bond te hebben en ook de matige respons van de enquête kan hier debet aan zijn. 
Bovendien zijn enkele clubs het niet eens met de besluiten omtrent het speelrecht en het Nederlands 
damesteam. Hier verschillen de verenigingen en de Nevobo inhoudelijk sterk van elkaar. Clubs 
moeten er meer van doordrongen worden dat ze samen met de Nevobo kunnen groeien en het 
volleybal nationaal en internationaal op de kaart kunnen zetten. Een belangrijke taak voor de Nevobo 
is weggelegd op het gebied van het organiseren van de onderhandelingscondities op een aantal 
gebieden zoals bijvoorbeeld vertrouwen, inhoud en openheid van gegevens.  
Bestuurders van de Nevobo kunnen door middel van de in dit onderzoek gegeven betekenissen een 
duidelijk inzicht krijgen in wat er speelt bij de clubs en hier het beleid waar mogelijk op aanpassen. 
Dit met als doel om door middel van de uitwisseling van betekenissen het wij-gevoel versterken en 
komen tot ontwikkeling van het individu (de club) en het volleybal als geheel.  

6.2 Suggesties vanuit de verenigingen 
Door enkele verenigingsbestuurders zijn mogelijkheden genoemd om de regelgeving in de A- en B-
league uit te breiden. In onderstaande opsomming worden deze uiteengezet: 

 Invoeren van het licentiesysteem zoals dit bij het voetbal is ingevoerd. 
 Achter het toekennen van het speelrecht mag een dichtgetimmerde begroting zitten. 
 Het certificeren van opleidingen. 
 Vertegenwoordiging in de landelijke A-, B- en C-jeugd om uit te mogen komen op het 

hoogste niveau. 
 Een club die op het hoogste niveau uitkomt is verplicht om met een belofteteam te gaan 

werken.  
 Clubs die uitkomen in de A- en B-league moeten in het beleidsplan hebben staan dat ze top 

willen spelen, anders moet de Eerste Divisie als top voor deze clubs dienen. 
 Minimum aantal toeschouwers verplichten om meer sfeer te creëren. 
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 Instellen van een onafhankelijk financieel bureau om financiële gegevens te toetsen.  
 Wanneer een stichting failliet gaat, dient het speelrecht van de vereniging te worden 

afgenomen. 
 
Verder zijn er nog twee voorstellen gedaan om bijvoorbeeld voor meer financiële armslag te kunnen 
zorgen. Deze worden hieronder nader uiteengezet: 

 Marketing A- en Dela-league centraal organiseren. Uniforme uitstraling voor alle A- en Dela-
league wedstrijden. Sponsor koppelen aan ‘Match of the Week’. Uniform platform waar 
websites van verenigingen kunnen draaien en gestandaardiseerde nieuwsbrief. Dit dient 
echter wel centraal geregeld te worden.  

 Het invoeren van een ‘transfersysteem’ waarbij er opleidingsvergoedingen betaald worden 
op het moment dat een speler wordt overgeschreven van de club waar hij/zij de opleiding 
heeft genoten naar een andere club. Hierdoor kunnen de clubs het geld dat zij geïnvesteerd 
hebben in deze spelers terugverdienen  en gebruiken voor het versterken van het 
topvolleybal binnen de vereniging.  

 
Vervolgonderzoek 
Het kan van belang zijn om vervolgonderzoek uit te voeren, wanneer rekening wordt gehouden met 
de mogelijke beperkingen van dit onderzoek, besproken in de methodologische discussie.  
Vervolgonderzoek kan zich met name richten op de impact van het beleid van de Nevobo voor de 
toekomst. Wanneer bijvoorbeeld een uitbreiding van de regelgeving wordt ingevoerd, kan nieuw 
onderzoek mogelijk uitkomst bieden over de betekenissen die de bestuurders toekennen aan de 
implementatie ervan.  
Daarnaast is het wellicht nuttig om een vergelijkend onderzoek bij andere sportbonden uit te voeren 
en te kijken welke verschillen en overeenkomsten er op dit gebied tussen sporten bestaan. Een 
uitgebreid benchmark-onderzoek kan de sportbonden onderling en mogelijk de gehele sport in 
Nederland versterken, als bonden meer inzicht krijgen in betekenissen van verenigingsbestuurders 
over de organisatie van de topcompetities. 
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Bijlage 1 – Interviewvragen verenigingsbestuurders  

Professionalisering en de rol van regelgeving 

Verleden  

 Welke betekenis geeft u aan het begrip professionalisering? Welke relatie ziet u 
tussen professionalisering en regelgeving voor deelname aan de A- en B-league? 

 Hoe heeft de professionalisering in het Nederlandse volleybal gestalte gekregen? 

 Hoe heeft de toegepaste regelgeving voor deelname van de Nevobo hier een rol 
in gespeeld?  

 Welke rol heeft de Nevobo hierin gespeeld? Hoe is dat in zijn werk gegaan? Hoe 
was de relatie met de Nevobo op dat moment?  

 Welke consequenties heeft dit voor de vereniging gehad op het gebied van 
organisatie en cultuur, kwaliteit bestuurders aantal leden, ontstaan stichtingen 
enz.? 

 Waarom is men over gegaan tot het ‘afscheiden’ van het topvolleybal in 
stichtingen? Wat is de huidige mening hierover? Tevreden/ontevreden? 
Voordelen/nadelen? 

 Omschrijving relatie tussen de vereniging en de stichting? 

 Historie vereniging? 

 Spanningsveld top- en breedtesport? Samen of scheiden? In hoeverre 
dan?  

 Hoe zorgt u dat het topteam binding met de vereniging blijft houden? 

 Is topsport nog wel te handhaven bij de vereniging? 

 Heeft u professionele krachten in dienst? De stichting wel? 

 Wat vindt u van het systeem dat de vereniging in beginsel eigenaar is van 
de speellicentie? 

 Hoe is de relatie te typeren tussen de vereniging en de 
gemeente/sponsoren? Welke stakeholders/partijen zijn nauw betrokken 
bij de vereniging? 

 Hoe kunt u het faillissement van enkele topvolleybalstichtingen van collega-
verenigingen verklaren? Ondervindt u daar (nog) nadelige gevolgen van? Werven 
sponsoren e.d.? Waarom kan dat bij uw stichting/vereniging wel/niet gebeuren? 

Heden  

 Hoe is op dit moment de professionalisering in het volleybal te typeren? Waar is 
dat aan te merken?  

 Welke regels worden er op dit moment toegepast om clubs te laten deelnemen 
aan de A- en B-league en hoe werken deze? 

 Bent u tevreden over de huidige regelgeving? 

 Welke rol heeft de Nevobo gespeeld in het tot stand komen van de huidige 
regels? Wat vindt u van de manier waarop dit tot stand gekomen is?  

 Hoe is de huidige relatie met de Nevobo en hoe is dit te vergelijken met het 
verleden? 

 Heeft u de enquête ingevuld?  

 Is er een verandering merkbaar tussen het beleid van de Nevobo in 
heden en verleden? Waar is dat aan te merken? Hoe kan de Nevobo er 
bijv. voor zorgen dat er meer draagvlak ontstaat voor bepaalde 
initiatieven? 
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 Hoe is het contact met de andere verenigingen? Veel/weinig? Op welke gronden 
hebben jullie contact?  

 Welke consequenties heeft de huidige regelgeving voor deelname aan de A- en 
B-league (gehad) voor de vereniging? (organisatie en cultuur, aantal leden, 
kwaliteit bestuurders enz.) 

Toekomst 

 Op welke manier verwacht u dat de professionalisering in het volleybal zich gaat 
ontwikkelen in de komende jaren? Waarom? 

 De Nevobo overweegt om de regelgeving voor deelname aan de A- en B-league 
uit te breiden, vindt u dat de regelgeving voor deelname uitgebreid dient te 
worden? Waarom? 

 Wat denkt u dat hieraan ten grondslag ligt? Waarom overweegt de Nevobo de 
regels uit te breiden? 

 Met welke regels mag de huidige regelgeving uitgebreid worden? 

 Kan de Nevobo de eis stellen dat er alleen gezonde clubs deelnemen? Zou u het 
dan wel of niet doen? Vb regel Duitsland, jeugdteams. 

 Wat kunnen de voordelen/nadelen zijn van een uitbreiding van de huidige 
regelgeving?  

 Geld nadeel, maar als het teveel geld kost, op welke manier zou regelgeving 
dan te veel geld kosten? moet er dan wel een uitbreiding van regels komen? 

 Match of the week: eisen afgesproken, maar worden niet nageleefd 

 Wat voor consequenties heeft het als MotW niet wordt uitgezonden? 

 Is er een spanningsveld tussen een veranderde regelgeving vanuit de Nevobo 
en meer aandacht voor de breedtesport? 

 Welke regelgeving is dan een bedreiging voor de breedtesport? 

 Welke consequenties kan een uitbreiding met de genoemde regels hebben voor 
de vereniging (organisatie en cultuur, aantal leden, kwaliteit bestuurders enz) 

 Welke condities zijn er nodig voor een professionele topcompetitie? 

 Wat verwacht u van de Nevobo naar aanleiding van de uitbreiding van het aantal 
regels? 
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Bijlage 2 – Interviewvragen medewerkers Nevobo 

1 Er zijn fundamentele verschillen tussen verenigingen op onder andere accommodatie, organisatie 
(verenigingen,stichtingen), financiën en ambitie. Hoe gaan jullie als bond om met deze verschillen in 
condities? 

Doorvragen:  Met betrekking tot de uitbreiding van de regelgeving? Hoe wordt daar rekening mee 
gehouden? en wat betekent dat dan voor die verenigingen? Is er verschil met hoe er nu mee om 
wordt gegaan en in het verleden? Toekomst? Welke regels moeten er volgens u bijkomen of afgaan? 
Zijn bepaalde regels nog wel te handhaven als er steeds dispensatie voor wordt verleend? 
Vb: (..) topaccommodatie, (..) en (..) dispensatie. (..)  (3x), (..) (3x). (..) en (..) nog geen stichting, B-
league meer verenigingen zonder stichting. Ambitie (..) kampioen, (..) B-league, maar spelen A-
league. Vergadering stichting en vereniging, (..) en (..), helemaal goed en (..): “ik ben voor niets naar 
Utrecht gereden, alles was voorgekauwd”. 

 
2 Hoe gaat de Nevobo om met wensen uit de externe omgeving en wensen vanuit de verenigingen?  

Doorvragen: Voorbeelden  en welke invloed heeft dit op het beleid dat er wordt gevoerd? Wat 
betekent dit voor de verenigingen? Kunnen eisen van bijvoorbeeld NOC*NSF of VWS indirect invloed 
hebben op de verenigingen? NL Sportland 2016 en professionalisering verenigingen? Wat als 
verenigingen hier niet in voldoende mate aan kunnen voldoen? 
Vb: Invoeren transfersysteem of opleidingsvergoeding om kleine clubs te beschermen. 
 
3 Een aantal verenigingen gaven aan dat bepaalde eisen op dit moment al te hoog gegrepen zijn, 
onder andere de eisen met betrekking tot speelaccommodatie en dat de inschrijfgelden te hoog zijn 
in vergelijking met wat ze er voor terugzien (.., ..)(drempel om te promoveren). Ook stellen een 
aantal dat wanneer er nieuwe eisen bijkomen, dit geen extra geld mag kosten, anders wordt het voor 
hen onmogelijk om nog topvolleybal te spelen of kan het voor verenigingen die naar de top willen 
een te hoge drempel vormen. Moet je dan de regels nog wel willen uitbreiden? Op welke manier kan 
de Nevobo hier rekening mee houden en hoe zijn jullie van plan om dit te gaan realiseren? 
VB: “Er wordt een hoop geld betaald door de verenigingen, maar je ziet er als vereniging weinig voor 
terug. Ik heb het idee dat ik een hoog salaris van iemand zit te betalen als club, terwijl ik denk, what’s 
in it for us?” 
 
4 Een aantal verenigingen gaf aan zelf een grote stap gemaakt te hebben in het investeren en 
ontwikkelen van talenten binnen de club. Ze zien een duidelijke taak weggelegd voor de verenigingen 
om talenten op te leiden. Nu gaat de Nevobo werken met talentteams die geen competitie spelen en 
worden de dames die voor het Nederlands dames team spelen uit de competitie gehaald. Volgens de 
respondenten is dit een devaluatie voor de competitie en kan het ook de aantrekkelijkheid doen 
verminderen. Moet je je beste speelsters wel uit de competitie halen als je daarmee je competitie 
minder aantrekkelijk maakt voor toeschouwers, media en sponsoren? 

Doorvragen: Is het ontwikkelen van talenten niet een kerntaak van de volleybalverenigingen in 
Nederland om te kunnen overleven in de topsport? 

5 Verenigingen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en om sponsoren te vinden. Dit 
heeft volgens de verenigingsbestuurders voor een deel te maken met het gebrek aan exposure van 
het volleybal op dit moment.  
Waarom lukt het ons niet om het volleybal beter weggezet te krijgen? Vraag van (..)  
Op welke manier kan de Nevobo zorgen voor de verdere profilering van het volleybal? Hoe kunnen 
de verenigingen hierin betrokken worden? 
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6 De betekenissen aan de connectie tussen verenigingen en stichtingen lopen in sommige gevallen 
erg uiteen. Bepaalde verenigingen en stichtingen hebben van oudsher een sterke band (..) of zoeken 
meer toenadering tot elkaar (..) en andere stichtingen kijken juist verder dan een vereniging en 
focussen zich op een regiomodel (..). Welke trend met betrekking tot bovenstaande vorm van 
professionalisering ziet u zich in het volleybal in de nabije en verre toekomst verder ontwikkelen en 
waarom? 

Doorvragen:  Of wat zou u zelf willen? Op welke manier gaat volgens u de professionalisering zich in 
het volleybal ontwikkelen? 

7. Meerdere verenigingen gaven aan de enquête niet in te vullen omdat deze niet anoniem en te 
gedetailleerd zou zijn, zij gaven aan wel heil te zien in een dergelijke enquête onderzocht door een 
onafhankelijk bureau, hoe staat u daar tegenover?  

 

 

 

 

 

 

 

 


