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Nazicht stemgerechtigden



Ordemoties



Welkomstwoord door de voorzitter



Jaarplan 2021
Volley Vlaanderen



HOE kan Volley Vlaanderen 
tegen 2024 dé modelfederatie

in België zijn?

Ambitie
Volley Vlaanderen

DOOR de populariteit van en 
engagement voor volley als diverse en 
doelgroepgerichte teamsport te laten 
groeien op een duurzame manier
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Verbreden en verdiepen van het aanbod in 
functie van specifieke doelgroepen01
Het promoten van volleybal in de breedste 
zin van het woord02
Professionaliseren van de clubwerking 
vanuit een stevige economische onderbouw 03
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kader van performantie en transparantie04
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& engagement 05
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Verbreden en verdiepen van het aanbod in 
functie van specifieke doelgroepen

1



Instroom vanaf
2,5 jaar

Specifiek aanbod
voor U7

Verbreden en verdiepen van het aanbod

Optimaliseren van 
Jeugdcommissie
Uniforme competitie
VJCL hervormen
S2V-clinics, –trainingen & 
-toernooien
Voltis en IPJOT

Ondersteunen
recreatievolley

Samenwerking versterken
Nieuwe samenwerkingen
Draaiboek recreatoernooi Jongens en volley

Werkgroep oprichten



Medisch verantwoord
sporten

Analyse sportsp. risico’s
Preventief aanbod voorzien

en verspreiden

Verbreden en verdiepen van het aanbod

In- & doorstroom en 
begeleiding refs
Digitaal platform opleidingen
Opleidingsgraden en niveaus
Aanstellen mentoren
Structuur opzetten met Club-
Arbitrage-AmbassadeursEthisch verantwoord

sporten
API’s aanstellen

Ethische commissie
Handelingsprotocol

Tuchtrechtelijk orgaan
(begeleiding van) club-API’s

G-volley

Zitvolleycompetitie organiseren
G-smashvolley toernooien



Aanbod voor
bedrijven

Bedrijfsvolley initiaties
Bedrijfstoernooien

Verbreden en verdiepen van het aanbod

Uniformisering
competitie
Implementatie VolleySpike

Long Term Athlete 
Development plan

Testbatterij ontwikkelen
‘Detectietrainer’ in elke club

Beachvolleybalaanbod
Beachvolleytoernooien
Competitieformule voor U12
Beachtoernooien per leeftijd
Livestreaming van BelBeach
Upgrade center court BelBeach
Opstart beachclubs
Installatie accommodatie



2
Het promoten van volleybal in de breedste 

zin van het woord



Het promoten van volleybal 

Commu-
nicatieplan
per project

Performante
SoMe-

strategie

Kanaal-
specifieke
strategie

ifv de 
community

Processen om 
in- en externe
communicatie
te verbeteren

Samen-
werking met 
freelancers

Nieuwsbrieven
voor alle 

stakeholders

Waarden
in beeld
brengen

1 centraal digitaal platform

Ontwikkelen en uitvoeren van performante communicatiestrategie



Het promoten van volleybal 
Ontwikkelen van een marketingstrategie rekening houdend met de 

waarden

Werking
B2B-

community

Win-win relatie
creëren tussen clubs 

en bedrijven

Connecteren
bedrijven met 
federatie en 

events



Het promoten van volleybal 
Promotie van de sport door organisatie van events op alle niveaus

Actieplan
rond

vrijwilligers

Event-
organisatie-

platform

Duidelijke
ticketing-
strategie

Online 
experience 
verbeteren

4 grote
events per 

jaar

Participatie
aan multi-

sportevents



EuroMillions Cup Finals

21 
februari

2 finale-
matchen

Lotto Arena



Volley Nations League

18-20 mei
6 inter-

nationale
topmatchen

Paleis 12



European Golden League F4

Datum 
TBD

Opstapje
naar VNL

Paleis 12



Belgian Beachvolley Championships

13-15 
augustus

Nieuwe
beach-

kampioenen

Locatie TBD



3
Professionaliseren van de clubwerking 

vanuit een stevige economische onderbouw 



Professionaliseren van clubwerking

Organiseren Club Sharing Days
Outcome integreren in beleid

SW met hoger onderwijs

Samenwerking tussen
verschillende stakeholders

Installatie PowerBI
Kleine en kritieke clubs detecteren
Begeleidingstrajecten organiseren

Clubbezoeken organiseren
Extra clubcoaches aanwerven

Clubmonitoring

Opstart VolleyAdmin 3
Instructievideo voor iedere nieuwkomer

Integratie projecten in VA3
Afschaffen lidkaarten

Inschrijvingssysteem voor toernooien
Automatisatie van aansluitingsproces

Digitaliseren in alle facetten

Aanpassing van licentiesysteem
op basis van evaluatie
Minstens 25 clinics
Aanbieden van online bij-
scholingen

2000 licentiehouders

Minimum aantal trainerscursussen
Start2Volley-cursussen organiseren
Verhoging van aantal actieve docenten
Begeleiding van (nieuwe) docenten
Webinars maken voor de cursussen

3000 gekwalificeerde trainers

Infobundel voor trainersondersteuning
ontwikkelen

Instroom van trainers en interne 
begeleiding optimaliseren
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Het optimaliseren van de huidige structuur 
in kader van performantie en transparantie



Optimaliseren structuur

Samenstellen van een
werkgroep belast met de 
analyse van de huidige
structuren en uitwerking
van voorstellen voor
optimalisatie ervan.

Werkgroep
installeren

• Omschrijving mandaat en 
project

• Projectdoelstellingen
formuleren

• Samenstellen projectteams
• Uitvoering van het project

• Verbetering harde
indicatoren

• Deontologische code 
voor commissieleden
en RvB

• Uitwerken van 
competentieprofielen

• Goedkeuren van 
competentieprofielen

Mandaat voor
projectteams

Goed
bestuur

Competentie-
profielen



5
De federatie als facilitator van fun, inspiratie 

& engagement 



Facilitator van fun en inspiratie

Kennis- en toolbank
Good practices uitwerken als blogpost

Thema-artikels ontwikkelen

Funfactor doorgeven in projecten
Oefenstof voor leerkrachten uitwerken

Samenwerken met onderwijsnetten

Verbinding bedrijven, clubs en federatie
Template voor sponsordossier

(Side-)events met platform voor partners

Vriendjesdagen organiseren
158 clubs organiseren VD
Kleine clubs laten participeren
300 nieuwe leden
Promomateriaal verzamelen bij de club

Speciale projecten ondersteunen
Actieplan rond risicobeheersing
Inspelen op maatschappelijke trends
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De verschillende beleidsfocussen



Integratie verschillende labels
Stijging van aantal labelsJeugdsport

Volley@School

Laagdrempelige varianten met communitybuilding

Be gold programma
Ontwikkelings- en prestatieprogramma

Verschillende
B e l e i d s f o c u s s e n

Laagdrempelig

Innovatie

Topsport



Beleidsfocus : jeugdsport

Jeugd-
vriendelijke club

Volley4All
Talent
Beach

G-Sport

Stijging Volley4All labels

Stijging Talentlabels

Stijging beachlabels

Stijging G-labels

Ondersteunend
vrijwilligersbeleid in de club

Gestructureerde
beleidsvoering in de club

Uitwerken handboeken, good 
practices, werkdocumenten, 

functieomschrijvingen,…

Nieuw
labelsysteem

Stijging aantal
jeugdvriendelijke

volleybalclubs tot 172



Beleidsfocus : laagdrempelig aanbod

Kinderen bereiken in scholen 23000

Clubs laten deelnemen aan
Volley@School 75

Uitwerken lesfiches Per graad

Aantal nieuwe leden 800



Beleidsfocus : innovatief project

Haalbaarheidsstudie

Aanstellen extern expert 
bij de onderzoeksfase

Nieuwe samenwerking
met bestaande partijen

Plan van aanpak
voor de integratie

in de clubs

Volleybal van de 
toekomstLaagdrempelige

varianten met sterke
community building



Beleidsfocus Topsport

Prestatieprogramma’s
Top 8 Olympische Spelen 2024



4) Topsport

Yellow Tigers
• VNL behoud na 7de 2019

• EK21 top 8 en kwal WK  via World Ranking: nu 14de  of

EK top 2 niet gekwalificeerd of mede organisator 

• Ranking CEV top 8 Europa (9/9/2019: 9de, 1/01/2020: 12de) 

Red Dragons

SUCCE
SS

• VNL 2021 via final 4 Eur L en Chall cup

• EK21 top 8 en  en kwal WK  via World Ranking: nu 14de  of EK top 2 niet 

gekwal.

• Ranking top 8 Europa (30/9/2019: 6de ,1/01/2020: 3de) 

Koekelkoren – van Walle
• Main draw  op FIVB World 5* 4*

• Plaatsing OS via Continental cup : juni 2021

B e l e i d s d o e l s t e l l i n g e n 2 0 2 1



Topsportschool

1ste gr: 
19/20 32 lln
20/21 32lln  opnieuw grote 
basis voor instroom 2de gr
2/3de graad
19/20  44 lln in 20/21 51 lln
Beach 2de graad
20/21 7 lln
21/22 doel uitbouw 3de graad

U Age 2021 
U20/U21 : WK Finale 
U16/U17 (WEVZA 1+5pl)
Rd1 januari ? WEVZA 1 pl + 
5 2019 4 teams naar 2nd Rd 
Rd2 april ? 
Finale: juli
Beach:
EK U18
National Tour

Result.TSS: 
180 alumni Liga A

74,5% van de 241 
afgestudeerden naar Liga A 
(88% bij de meisjes, 63,5% bij
de jongens)

YT:  EK19 14/14, WOQT 
13/14, 
RD: EK 11/14, WOQT 11/14 

4) Topsport
B e l e i d s d o e l s t e l l i n g e n 2 0 2 1



Begroting 2021



Auditcomité: wijziging samenstelling



Nieuwe statuten Volley Limburg



Aanvaarding toegetreden lid Luc Pepels



Voorstellen en interpellaties



Slotwoord door de voorzitter



Bedankt!


