
 

                                               

  
                                                
 

Samen voor Volleybal 

 
 

Amysoft Lycurgus en Sudosa Desto gaan samen met andere 
volleybalverenigingen het plezier in volleybal en het niveau van het kader in 
Noord-Nederland versterken door kennis en inspiratie te delen en activiteiten te 
organiseren.  
 
In dit kader wordt op 13 november in sporthal Olympus in Assen onder leiding van 
Rita Buikema en Ruud Schuurmans een workshop over het opzetten van 
vrijwilligersbeleid en de ondersteuningsmogelijkheden vanuit de Nevobo voor 
verenigingen  georganiseerd.  
 

Op weg naar een vrijwilligersvriendelijke club  

“Vrijwilligers zijn goud waard en onmisbaar”. “Zonder vrijwilligers geen vereniging”. 

Hoe werf en behoud je vrijwilligers? Uitspraken en vragen die in het kader van 

vrijwilligersbeleid relevant zijn want in de praktijk blijkt het opzetten en uitvoeren 

van vrijwilligersbeleid een uitdagende klus.  

Lijkt het je leuk om in een interactieve bijeenkomst samen met Rita en de aanwezige 

verenigingen het vrijwilligersbeleid goed te belichten? Dan nodig ik je van harte uit 

voor deze bijeenkomst.  

 

Het regionale ondersteuningsnetwerk voor clubs 

Via de Nevobo, de gemeente en soms ook het provinciaal sportbedrijf zijn tal van 

ondersteuningsmogelijkheden en regelingen voor volleybalverenigingen beschikbaar. 

Daarnaast is er vanuit het lokaal sportakkoord veel mogelijk in ondersteuning voor 

technisch en bestuurlijk kader. Het aanbod is echter zo groot en divers dat het voor 

veel verenigingen onduidelijk is. Tijdens deze bijeenkomst schept Ruud duidelijkheid 

in alle mogelijkheden, hoe je hiervoor in aanmerking komt en wat het je op kan 

leveren!  

Wil je ook tips ontvangen over het opzetten van vrijwilligersbeleid en meer zicht op 

ondersteuning voor je vereniging? Wees dan aanwezig bij de workshops op 13 

november van 16.30-19.00 uur in sporthal Olympus in Assen. De deelnemers kunnen 

vervolgens om 19.30 uur de dames Topdivisiewedstrijd  

 



 

                                               

  
                                                
 

 

 

van SOMCOM Sudosa Desto dames 1 tegen VC  Sneek dames 2 bezoeken.  Deelname 

aan de bijeenkomst en het bezoek aan de wedstrijd is gratis. 

 
Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst geef je dan op via een mail naar 
erik@lycurgus.nl. Geef direct aan of je ook bij de wedstrijd van SOMCOM Sudosa 
Desto dames 1 aanwezig wilt zijn. 
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