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Een groot deel van de zojuist beëindigde competitie werd er weer niet gevolleybald, als gevolg van 

de coronapandemie. Mede daardoor is er in veel sporten nog altijd sprake van een terugloop in 

ledenaantallen. 

De NVVO ontkwam helaas ook niet aan krimp. 

 

Waar in het verleden het ledenaantal redelijk gelijk bleef is nu al een paar jaar sprake van een 

afname. Vanzelfsprekend zijn er ieder jaar opzeggingen. Omdat trainers zichzelf oud genoeg vinden 

om te stoppen als trainer. Of omdat ze ervoor kiezen om andere dingen te gaan doen. Normaliter 

wordt het verloop gecompenseerd door nieuwe instroom, maar de afgelopen jaren was die er 

nauwelijks. 

 

De pandemie had ook effect op activiteiten van de NVVO. Zo konden clinics niet altijd doorgaan en 

bleef de belangstelling voor het Volleyballoket bescheiden. 

Op het terrein van public relations en communicatie was het afgelopen jaar daarom niet heel veel 

actie. 

 

2022 is het jaar waarin de NVVO 40 jaar bestaat. Binnen het bestuur hebben we kritisch naar onszelf 

en onze organisatie gekeken. Heeft de vereniging bestaansrecht? Hebben we mogelijkheden om 

streng te bezuinigen op onze uitgaven? 

Dat laatste hebben we consequent gedaan. En de vraag over ons bestaansrecht is met JA 

beantwoord. 

Het is overduidelijk dat de NVVO voorziet in een behoefte. Ons prachtige magazine Volley Techno 

wordt erg goed gelezen en er is altijd een behoorlijke opkomst bij de clinics. 

De NVVO geeft adviezen bij vragen van technische en/of organisatorische aard. En de NVVO 

behartigt de belangen van de leden, richting Nevobo/NOC*NSF. 

 

En daar gaan we in de nabije toekomst nog meer energie insteken. 

Dit najaar wordt het WK Volleybal Vrouwen gespeeld in Nederland en Polen. Samen met ons 40-jarig 

jubileum reden genoeg om vooruit te kijken. En dat gaan we nadrukkelijk doen. Binnen het kader van 

de NVVO zijn subgroepen geformeerd, die kijken naar mogelijkheden om onze diensten te 

verbeteren, samenwerking met andere partijen uit te breiden en onze vereniging bekender te maken 

bij die grote groep trainers die de weg naar de NVVO nog niet heeft gevonden. 

 

Kortom, de voorbije jaren waren taai. We ontkwamen er niet aan te bezuinigen en de prijs voor het 

lidmaatschap licht te verhogen. Kijkend naar de toekomst richten we ons op samenwerking en groei. 


