
Supersamenwerking Rotterdamse volleybalverenigingen

Nieuwsbrief 3, januari 2023

Goedemiddag! In deze derde nieuwsbrief
een update over onze
supersamenwerking. Hoe gaat het? Wat is
er dit seizoen tot nu toe gebeurd? Hoe
gaat het met volleybal in Rotterdam? Wat
gaan we komende maanden doen? En
aandacht voor de vacature voor een
tweede verenigingsprofessional. Omdat er
zoveel mensen betrokken zijn, gebruik ik
deze nieuwsbrief om jullie op de hoogte te
houden.

Wat hebben we gedaan?
Samengevat stond seizoen 1 in het teken van opbouwen van de samenwerking, en buiten
en op het zand actief blijven ondanks Corona. Seizoen 2 zijn veel dingen voor het eerst
georganiseerd. Van communicatie tot uitvinden wat werkt; een leerzaam jaar.

Dit 3e seizoen komt de vaart erin. Activiteiten waar onze leden direct iets van gemerkt
hebben zijn: de Seizoensopening, WK ballenkinderen en WK trainersspecial, twee VT2’s en
een VT3 zijn afgerond of van start, een engelstalige vaardigheidstraining voor
scheidsrechters, de 3e extra jeugdtraining en de 1e volwassenenclinic.

Zaalruimte vinden is nu de grootste drempel voor iets online komt. Ook via deze
Facebook-pagina blijf je op de hoogte van wat er gebeurd.

Ook minder zichtbaar gebeurd er dit seizoen samen met besturen en commissies weer veel:
- Er komt een campagne met als doel nog meer Sportiviteit & Respect: SMASH!

Iedereen die hieraan meegedacht heeft, krijgt binnenkort weer meer info.
- De Volleyball Nations League en WK Beach King of the Court komen eraan en ook

daar gaan we weer een feestje van maken voor onze leden.
- Beachvolleybal: er zijn kleine stapjes richting een nieuwe, meer centraal gelegen

beachlocatie, richting een indoor locatie en naar het verbeteren van bestaande
locaties.

- Er is een kom-volleyballen-flyer naar de drukker waarop alle clubs en locaties waar je
in Rotterdam kan (beach)volleyballen zichtbaar zijn. Om te delen met
geïnteresseerde Rotterdammers die we bij evenementen of clinics ontmoeten.

- Er is een zeer gunstige inkoopdeal voor alle ballen, karren en andere materialen met
volleybaldirect.nl. De eerste bestelling gaat er namens Hou Stand en Volley Zuid uit.

- Al jarenlang zijn er in alle gebieden in Rotterdam scholenvolleybaltoernooien. Daar
gaan we nu ook voor het eerst in Prins-Alexander met Fusion de vereniging zeer
zichtbaar maken.
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- We maakten in 2022 meer gebruik van de subsidies die er zijn. Met name om de
trainersopleidingen te vergoeden. Voor opgeteld bijna €7000 aan opleidingskosten is
vergoed door Sportsupport en de supersamenwerking.

- Versterken van de verenigingsorganisaties is een doel. Bij elke club draagt de
supersamenwerking daar op een andere manier aan bij. Deze maanden gaat de
meeste aandacht naar Libanon; waar we het doel meer vinden en binden van
vrijwilligers weer opgepakt hebben. Ik denk mee en schrijf mee om zo het bestuur te
helpen de aandacht zo veel mogelijk te kunnen richten op het bedenken van beleid
en betrekken van leden.

- De Nevobo, Rotterdam Topsport, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport
kunnen ons op allerlei manieren helpen. Veel verschillende projecten en veel
verschillende mensen. In aanvulling op de contacten per club vertegenwoordig ik de
samenwerking en probeer hier nog meer uit te halen.

Hiermee zijn er resultaten op alle 13 doelstellingen die we 2,5 jaar geleden met elkaar
hebben bepaald.

Volleybal in Rotterdam gaat hard!
Onze sport groeit sterk, van 1150 naar 1650 zaalvolleyballers in 9 jaar tijd. Ik schreef hier
eind vorig jaar een uitgebreide blog over, inclusief hoe het nog beter kan. Inmiddels weten
we dat ook afgelopen jaar de totale ledenaantallen weer 10% groeiden en het aantal
jeugdleden zelfs 20%.

Hoe komt dit? Mijn simpele analyse: (A) Er zit veel positieve energie in de clubs, (B) De
gemeente, Nevobo en andere partijen stoppen veel tijd en geld in volleybal in Rotterdam, (C)
Tijdens Corona zijn we actief gebleven, (D) Onze sfeer en sportiviteit onderscheid ons van
andere sporten en trekt aan.

Ook de stad herkent dit en helpt. De steun aan de supersamenwerking is voor 2023
verlengd. Daar komt bij dat volleybal door Gemeente Rotterdam als pilot tot “piramidesport”
benoemd gaat worden. Dat betekent dat extra ingezet gaat worden om top-, talent- en
breedtesport elkaar verder te laten versterken. Hoe precies wordt komende maanden
duidelijker en ik hoop dat we dit deze zomer al gaan merken doordat er nog meer met en
voor ons als verenigingen georganiseerd wordt.

Dat geeft ook uitdagingen. Groei van aantal mensen die willen volleyballen betekent ook dat
meer organisatie, meer trainers en meer zaalruimte nodig is. En tot die tijd zijn er diverse
wachtlijsten. Versterken van organisatie, opleiden van trainers en gezamenlijk optrekken
richting de stad voor bijvoorbeeld zaal- of zandruimte zijn dingen waar de samenwerking ook
aan bijdraagt. Op dit moment lijkt “meer trainers” het meest urgent. Ik zet op de agenda van
het voorzittersoverleg of we als samenwerking nog meer hiervoor kunnen doen. Extra goede
ideeën zijn zeer welkom!

Wat komt eraan?
De activiteitenkalender voor onze leden komende tijd:

- Donderdag 9 februari 19.30-21.00 uur: Workshop Ouders
- Maandag 27 februari 20.00-22.00 uur: Volwassenen Clinic Spelverdelen
- Woensdag 1 maart 16.00-18.00 en 18.00-20.00 uur: 4e Centrale Extra Jeugdtraining
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Verder volgt onder andere:
- Nieuwe VT2 en VT3
- Extra jeugdtraining editie meivakantie en zomervakantie
- Rotterdams Beach Circuit
- Trainersspecial tijdens Volleyball Nations League
- Seizoensopening 2023

Vacature tweede professional
De afgelopen 2,5 jaar heb ik 16 uur per week in dienst van de supersamenwerking gewerkt.
Nu is er een vacature voor 8 uur per week. Als het lukt om deze in te vullen, ga ik ook naar 8
uur per week. Goed voor de continuìteit van de supersamenwerking, goed omdat er veel te
organiseren is en het biedt weer nieuwe kansen voor mijn ontwikkeling. De vacature staat
nog open t/m aanstaande zondag. Je vindt hem
bijvoorbeeld hier!

Tot slot
Ik merk dat ik steeds vaker gevonden wordt voor
ideeën waar samenwerking of mijn inzet nuttig kan
zijn. Tof! Leuk als je belt/appt/mailt met je ideeën,
vragen, tips of gewoon om over volleybal in
Rotterdam te praten.

Tot snel!

William Klaver
06-31493584
meervolleybalinrotterdam@gmail.com
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