
Volleybalbus 

Clinics

Toernooien

Sluiting subsidie netsportvelden

Start subsidie netsportvelden

WK Kick-off meetings verenigingen heel NL

JAN

Inspiratiedag buurtsportcoaches

Plaatsing 1e netsportveld

Back to School

Back to School

Start Nationale Diabetes Challenge 
(loopt door t/m eind sept)

100 dagen-moment
JUNI

The Finals in Rotterdam Ahoy

Olympic Moves Finale Papendal

Buurtencompetities (vindt plaats tussen april en aug)

Jeugdland Arnhem 

Wijkpakketten

WK Volleybalmaand

WK Voorbereidingstoernooien en verenigingsfeesten

Activiteiten netsportvelden

Wijkpakketten

Inzet Oranje speelsters

Trophy Tour

Activiteit verblijvend land (tijdens verblijf)

Jeugd eet mee met verblijvend team (tijdens verblijf)

Teampresentatie

Officiële opening Ede

StART Wk

Nationale Sportweek

WK Talent Days

Nationale Diabetes Challenge Festival

Activiteiten binnenstad Arnhem: bestaande uit 
o.a. FIVB Congres, Empowerment Congres,  
activiteiten 75 jaar FIVB en 75 jaar Nevobo

fInAle Wk

Versterken Volleybalverenigingen

Doorlopende side-events van 
sept 2021 t/m juni 2023: 

PrOgrAmma SIdE-eVenTs FIvB Wk vOlleybAl VrOuWen 2022

22 sept

23 sept

23 sept

23 sept - 2 okt

23 - 24 sept

24 sept

Food paviljoen Gelredome

15 okt

9 feb

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEPT
10 jan

Lokale side-events gemeenten 
(doorlopend t/m okt)
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Op de volgende pagina vind je de toelichting per side-event.  



SIDE-EVENTS DOOR NEVOBO

• Sterkere clubs door inzet professionals. 
• Bijeenkomsten en opleidingen voor bestuurders, 

scheidsrechters en trainers. 
• Volleybalspeeltuin, Action Volley en  

Start2Volley. Nieuwe doelgroepen aanspreken 
en nieuwe businessmodellen ontwikkelen. 

CLINICS

Kennismakingslessen volleybal op basisscholen. 
Nevobo heeft een ondersteuningspakket waar 
verenigingen gebruik van kunnen maken. 

TOERNOOIEN

Stimuleren en ondersteunen (d.m.v. handboeken) 
van verschillende doelgroeptoernooien, bijv. 
scholen- en bedrijventoernooien.

BUURTSPORTCOACHES BIJSCHOLEN

Workshops en bijscholingsmogelijkheden voor 
buurtsportcoaches.

WK TALENT DAYS

WK 2022 kamp voor volleyballende jeugd.

SEPTEMBER WK VOLLEYBALMAAND

Groot volleybalspektakel, waarin een maand lang 
volleybal centraal staat in heel Nederland.

VOLLEYBALBUS

Gepimpte volleybal promotiebus vol opblaasbare 
volleybalattracties die een heel schoolplein 
kunnen vullen. 

BACK TO SCHOOL

Internationals vertellen op scholen over hun leven 
als topsporter, over thema’s als samenwerken, 
doorzetten, trainen en gezonde voeding en geven 
een volleybalclinic.

TROPHY TOUR

Tour langs volleybalclubs, Official Team Hosts 
en andere highlights om awareness voor het 
WK te creëren. De wens is om lokale (wellicht al 
bestaande) activiteiten te organiseren rondom de 
Throphy Tour.

WIJKPAKKETTEN

Met dit pakket, samengesteld door Nevobo en 
Official Team Hosts, stimuleren we de organisatie 
van lokale WK-buurtfeesten. 

INZET ORANJE SPEELSTER

Elke gemeente mag, in overleg, één keer een 
Oranje speelster inzetten.

SIDE-EVENTS DOOR NEVOBO  
GEORGANISEERD. GEMEENTE KAN 
DEZE AANVRAGEN EN/OF AANHAKEN.

ACTIVITEIT VERBLIJVEND LAND

Het verblijvende land kan één keer, in overleg, bij 
een activiteit in de gemeente aanwezig zijn. 

JEUGD EET MEE MET VERBLIJVEND TEAM

Een jeugdteam vanuit een vereniging mag één 
keer met het team mee-eten in het hotel (of 
andere horeca).

NETSPORTVELDEN

De Provincie Gelderland stelt een subsidie 
beschikbaar voor het plaatsen van een  
multifunctioneel buitensportnet om zo buiten 
sporten te stimuleren.

NATIONALE DIABETES CHALLENGE 

Leefstijlinterventie van de Bas van de Goor  
Foundation. Deelnemers wandelen gedurende  
20 weken één keer per week samen met  
(afwisselend) professionals uit het zorg-, sport-, 
welzijn- en sociale domein om te werken aan 
gedragsverandering en een gezondere leefstijl. 
De focus ligt op mensen met diabetes, maar 
iedereen is welkom.

ACITVITEITEN JOGG

SIDE-EVENTS (DEELS) DOOR 
EXTERNEN GEORGANISEERD

SIDE-EVENTS DIE GEMEENTE SAMEN 
MET DE LOKALE WERKGROEP MAG 
BEDENKEN EN ORGANISEREN.

BESTAANDE EVENEMENTEN

Geef bestaande activiteiten en evenementen in 
de gemeente een WK sausje, zoals een  
wandelvierdaagse, cultuurfestival, de lokale markt, 
sportdagen, Koningsspelen etc.

GELDERSE BUURTENCOMPETITIE

De wens is dat in elke Official Team Host  
gemeente een volleybaltoernooi voor buurten, 
familie en/of verenigingen wordt georganiseerd. 
Het concept hiervoor wordt gefaciliteerd door de 
Nevobo.

TEAMPRESENTATIE APELDOORN

Alle Official Team Hosts zijn onderdeel van de 
teampresentatie, omdat zij deelnemers  
afvaardigen voor de loopgroepen die het land 
vanuit hun gemeente vertegenwoordigen en een 
route dwars door Apeldoorn lopen. Deelnemers 
kunnen komen vanuit de NDC, volleybal-
verenigingen, onderwijsinstellingen, etc. 

WK VOLLEYBALPLEIN

Tijdens het WK gaan we voor één groot  
volleybalfeest op de lokale dorpspleinen in alle 
Official Team Host gemeenten. Denk daarbij aan 
samen naar de wedstrijd kijken op een groot 
scherm, culturele en culinaire activiteiten en 
andere (volleybal) activiteiten die op het plein 
georganiseerd worden. 
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1  Versterken verenigingen   2  Promotie volleybal
3  Ultieme fanbeleving   4  Bevorderen vitaliteit

tOelIcHtIng SIdE-eVenTs FIvB Wk vOlleybAl VrOuWen 2022

VERSTERKEN VOLLEYBALVERENIGINGEN 11

JOGG organiseert o.a. verschillende bijeen-
komsten op het gebied van gezonde voeding 
voor zowel aangesloten JOGG-gemeenten als 
niet-JOGG-gemeenten. De wens is dat het 
thema ‘gezonde voeding’ ook bij side-events in 
de gemeenten doorgevoerd wordt.

NATIONALE SPORTWEEK (NSW)

De Nationale Sportweek valt in de eerste week 
van het WK. Het is mooi om deze evenementen 
met elkaar te verbinden en mensen te inspireren 
om een leven lang te genieten van sport. Het is 
mogelijk om zelf een activiteit te organiseren 
tijdens de NSW en/of koppelingen met andere 
sporten te maken. 
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44ACTIVITEITEN JOGG

ACTIVITEITEN BINNENSTAD ARNHEM

In de binnenstad van Arnhem worden o.a. de vol-
gende activiteiten georganiseerd: FIVB congres, 
Empowerment congres en activiteiten die gekop-
peld zijn aan 75 jaar FIVB en 75 jaar Nevobo. 
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Thema’s:  

https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/organiseer-een-volleybalclinic/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/volleybalbus/
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/11/19/profiteer-van-subsidieregeling-voor-netsportveld

