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Volley Vlaanderen is in 2024 de 
modelfederatie in België door de 
populariteit van en het 
engagement van volley als diverse 
en doelgerichte teamsport te laten 
groeien op een duurzame manier.



Onderdelen

OD BF

Operationele Doelstelling

Kerndoelstellingen van ons
komende vier jaren beleid

Beleidsfocus

Specifiek beleidsproject



5 Operationele Doelstellingen



Volley Vlaanderen wil
maximaal inzetten op het 
verbreden én het 
verdiepen van het aanbod
in functie van specifieke
doelgroepen

Operationele Doelstelling 1



01 Start2Volley: inzetten op instroom vanaf
2,5 jaar met aangepast aanbod per niveau

02 Sport aantrekkelijker maken voor jongens
met een grotere instroom tot gevolg

03 Verdere ondersteuning van de recreatieve
tak van het volleybal

04 Verdere uniformisering van de competitie
op alle niveaus

05 Uitbreiden van het beachvolleybalaanbod
over heel Vlaanderen

Acties01



Het promoten van 
volleyball in de breedste
zin van het word én het 
ontwikkelen van een
performante marketing-
en communicatie-
strategie

Operationele Doelstelling 2



01 Ontwikkelen en uitvoeren van een
performante communicatiestrategie

02 Ontwikkelen van een marketingstrategie
rekening houdend met de waarden van 
het volleybal

03 Promotie van de sport door de (co-) 
organisatie van events op regionaal, 
national en internationaal niveau

Acties02



Professionaliseren van de 
clubwerking vanuit een
stevige economische
onderbouw

Operationele Doelstelling 3



Acties03
Stimuleren van samenwerkingen tussen clubs, 
scholen, sporttakken,… 

Verdere digitalisering in alle facetten van de 
federatie

3000 gekwalificeerde trainers in 2024

2000 coachlicenties in 2024



Het optimaliseren van de 
huidige structuur, lagen en 
werkgroepen met het oog
op performantie, 
transparantie én een
visionaire organisatie

Operationele Doelstelling 4



Acties04
Het installeren van een werkgroep belast met de analyse van de huidige

structuren én de uitwerking van voorstellen tot meer perfomante, 

transparante en visionaire structuur

Het verlenen van een duidelijk mandaat voor de werkgroepen op 

specifieke werkdomeinen en projecten met activerende doelstellingen en 

monitoringssysteem

De federatie wil tegen 2024 minstens 90 scoren op indicatioren van goed

bestuur 01

02

03



De federatie als facilitator 
van fun, inspiratie en 
engagement

Operationele Doelstelling 5



Faciliteren van 
verbinding tussen
federatie, clubs en 

bedrijven

Opzetten van kennis- en 
toolbank door middel

van een blog in digitaal
platform

Op een actieve manier 
de funfactor doorgeven
in projecten rond leden, 

vrijwilligers, 
scheidsrechters en 

trainers

Clubs faciliteren bij het 
organiseren van 

vriendjesdagen ter
promotie van de sport

Clubs helpen te 
connectoren met lagere
scholen in de buurt door 
middel van het project 

Volley@School

1 2 3 4 5

Acties05



4 Beleidsfocussen



Een stijging van het aantal clubs 
die het basislabel

“jeugdvriendelijke volleybalclub
behalen met 5 clubs per jaar.

Het stimuleren van een actieve en 
gestructureerde beleidsvoering bij

de clubs.

Een verhoging van de 
sfeerbevorderende activiteiten

Een verhoging van de acties 
gericht op ledenwerving en 

potentiële nieuwe leden

5

Jeugdsport1



Clubs faciliteren om te connecteren met lagere 
scholen in de buurt door middel van het project 
Volley@School

Laagdrempelig sportaanbod2



Innovatie3

Laagdrempelige varianten 
ontwikkelen met sterke 
community building



TOPSPORT4 modern. 

WHO WE 
ARE?

Volley Vlaanderen zal ontwikkelingsprogramma’s ontwikkelen
met het oog op het behalen van topsportresultaten 

op middellange termijn

Volley Vlaanderen wil 1 of meerdere teams
In de top 8 van de OS2024

BeGold project

BOIC

1

2

3

4



Volley Vlaanderen is in 2024 de 
modelfederatie in België door de 
populariteit van en het 
engagement van volley als diverse 
en doelgerichte teamsport te laten 
groeien op een duurzame manier.
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