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VOORWOORD 
Beste geïnteresseerde,  
 
Allereerst wil ik u van harte welkom heten bij de Nijmeegse Studenten Volleybal 
Vereniging Heyendaal (NSVV Heyendaal). NSVV Heyendaal is een vereniging voor 
studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen of de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. De sport volleybal is een dynamische en intensieve sport waar individueel 
presteren belangrijk is maar het functioneren als team boven alles gaat. Hierdoor 
ontstaan hechte teams en dit uit zich dan ook buiten het veld in een actieve en 
gezellige vereniging. Heel het jaar door zijn er activiteiten die volleybal gerelateerd 
zijn maar daar ook los van kunnen staan. NSVV Heyendaal is een vereniging waar 
naar de perfecte balans tussen goede prestaties en gezelligheid gestreefd wordt.  
 
NSVV Heyendaal is altijd op zoek naar nieuwe partners om mee samen te werken. 
Daarbij is belangrijk dat er sprake is van een open en transparante samenwerking. 
Alleen wanneer er een win-win situatie gecreëerd wordt, zal een langdurige 
samenwerking tot stand kunnen komen. Om deze reden staan wij open voor nieuwe 
ideeën om uw organisatie aan Heyendaal te koppelen. In deze brochure vindt u alle 
informatie die u nodig heeft om een goede indruk te krijgen van onze prachtige 
vereniging. Nadat u net zo enthousiast bent geworden over NSVV Heyendaal als wij, 
dan bent u de partner die wij zoeken!   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rutger de Hond 
Voorzitter NSVV Heyendaal 2015-2016  
 



MISSIE 
De Nijmeegse Studenten Volleybalvereniging Heyendaal wil zoveel mogelijk studenten laten genieten van het 
volleybal. Er zijn maar liefst 17 teams bij NSVV Heyendaal die spelen van de promotieklasse tot en met 4e 
klasse, zodat er een breed aanbod is aan volleybal dat past bij de student op ieder niveau. Het gaat niet 
alleen om het volleyballen, maar ook de gezelligheid staat hoog in het vaandel.  

 

De missie van de NSVV Heyendaal luidt:  

NSVV Heyendaal is de studentenvereniging op het gebied van volleybal in Nijmegen. Wij maken volleybal 
voor studenten toegankelijk door aanbod van volleybalteams op zoveel mogelijk niveaus, met daarnaast 
veel aandacht voor gezelligheid en het verenigingsgevoel. Op deze manier willen we volleybal structureel 
verankeren in het leven van de Nijmeegse student. 
 



VISIE 
Dat sport van grote waarde is voor een samenleving behoeft weinig betoog. Sporten biedt ontspanning en 
verbindt studenten, om zo een netwerk op te bouwen en verdieping te geven aan hun studententijd.  

 

Al sinds 1967 is NSVV Heyendaal een actieve club studenten die één belangrijke overeenkomst hebben. Ze 
houden van volleybal. Desondanks is de sport niet het enige wat ze bindt. Naast volleybal is gezelligheid een 
niet weg te denken onderdeel van onze vereniging.  

 

NSVV Heyendaal wil dan ook iedere student in aanraking laten komen met de unieke waarden van de 
volleybalsport voor een sportieve en sociale studententijd.  
 
 



AMBITIES 
Succes begint bij ambities. Ambities op het vlak van activiteiten, volleybalaanbod,  
verhouding dames/heren en samenwerking. 

Samenwerking: 
Met USC en NSSR 

Activiteiten: 
Sociale binding leden 

Volleybalaanbod: 
Promotieklasse t/m 4e klasse 

Verhouding  
dames/heren: 

Evenredig aan balans  
in studentenpopulatie Nijmegen 



SPEERPUNTEN 2015-2016 

1. Optimalisatie van de 
verenigingsstructuur 

• Vergroten van het 
verenigingsgevoel 

• Verwevenheid tussen teams 
vergroten 

 

2. Trainers en scheidsrechters 

• Trainersondersteuning uitbreiden 

• Begeleiding van beginnende 
scheidsrechters 

• Structureel opleiden van 
scheidsrechters met een hogere 
code 

• Samenwerking met 
Volleybalvereniging Pegasus met 
betrekking tot de 
scheidsrechtersleveginsplicht 

• Structurele techniektrainingen 
aanbieden 

 

 

3. Communicatie  

• Het gebruik van de nieuwe website 
intensiveren 

• Heldere en beknopte informatie naar de 
leden 

 

4. Heyendaal gaat extern 

• Intensiveren en continueren van de 
contacten met huidige sponsoren 

• Organiseren sponsorenborrel 

•  Reünistenclub doorzetten en o.a. 
organiseren van een reünistenborrel. 

 

Onderstaande doelstellingen zijn de leidraad waarlangs NSVV Heyendaal gaat acteren in seizoen 2015-2016.  



DNA VAN HET VOLLEYBAL 
Om tot een passende propositie te komen, is het van belang om te beschrijven waar volleybal precies voor staat. 
Wat zijn unieke kenmerken van de sport en de achterban? Wat maakt de sport uniek? Wat zou Nederland missen 
wanneer er geen volleybalaanbod meer zou zijn? Onderzoek van Mullier (2011) en onderzoek van de Nederlandse 
Volleybalbond (Nevobo) gaven antwoord op deze vragen. Zo werd het DNA van volleybal vastgesteld. 

 

Volleybal is de enige teamsport zonder fysiek contact. De onderlinge nabijheid en afhankelijkheid is groot; met 
z’n zessen speel je op slechts 81 m². Een fout wordt direct afgestraft want elke rally is een punt. Alle zes spelers 
moeten individueel en als team goed functioneren; in het volleybal kun je niemand “overslaan” .   

Volleybal is dan ook de samenwerkingssport bij uitstek. 

Sociaal 
Je kunt niemand 

overslaan 

Tolerant 
Niemand kan  

foutloos spelen,  
elke fout een punt 

Veilig 
Teamsport zonder  

fysiek contact 

Dynamisch 
Iedereen elke  

bal actief 

Compact 
Veel spelers  
op klein veld 

Ulteam sportief! 



DNA VAN DE VOLLEYBALLER 
De Nevobo heeft Cendris (2011) opdracht gegeven een zogenaamd postcode onderzoek uit te voeren onder 
haar leden. Om zodoende de kenmerken van de circa 600.000 beoefenaars inzichtelijk te krijgen. Uit dit 
onderzoek is onderstaand beeld voortgekomen: 

De actieve, maatschappelijk geëngageerde consument! 

Hoog opgeleid 
HBO en WO  
geschoold 

Werkt in (semi) 
Publieke sector 

Werkzaam in zorg,  
onderwijs, energie,  

ICT of overheid 

Actieve  
levenshouding 

Beoefent meerdere 
sporten, kampeert 

in de zomer 

Maatschappelijk 
geëngageerd 

Actief in OR/MR/  
lokale politiek,  
milieubewust 

Boven modaal 
provinciaal gezin 

Tweeverdieners met 
kinderen 

Bovenstaande is slechts een greep uit het unieke boek ‘DNA van Volleybal’, waarin de kernwaarden van de 
sport en de volleyballer uiteen zijn gezet; wat maakt onze sport en de volleyballer zo bijzonder en welke 
waarde vertegenwoordigt zij voor gemeenten en bedrijfsleven? Het volledige exemplaar is hier te downloaden.  

http://www.volleybal.nl/data/bestanden/nevobo/voor-verenigingen/ondersteuning/dna-boek/dna-van-het-volleybal-klein.pdf


ONZE VOLLEYBALLER 

Toen ik begon met studeren, ben ik gelijk begonnen bij 
Heyendaal. Ik kwam in één van de lagere damesteams terecht, 
en ik heb het hier al ruim vier jaar goed naar mijn zin!  

 

Volleyballen op allerlei niveaus staat natuurlijk op 1, maar je 
kunt ook veel meer doen. Ik zat vooral bij de vereniging om 
mensen te leren kennen. Ik zat nog geen maand bij Heyendaal 
toen ik gevraagd werd voor een commissie, ik heb hier gelijk ja 
op gezegd. Binnen no time kende ik bijna de hele vereniging. 
De mensen zijn open en iedereen is welkom, welk niveau dan 
ook. Nu vier jaar later heb ik al veel gedaan. Weekenden 
organiseren, toernooien organiseren en zorgen voor het 
clubblad. Hiernaast heb ik mij ook ingezet voor de vereniging 
door een jaar in het bestuur plaats te nemen. Een leerzame 
ervaring waar je de rest van je leven profijt van hebt. 

 

Zo zie je dat er bij Heyendaal voor iedereen wat te doen is. Je 
kunt alleen maar volleyballen, maar je kunt ook training geven, 
coachen, feestvieren, activiteiten organiseren en de club 
besturen. Je kunt je eigen weg kiezen binnen Heyendaal, maar 
uiteindelijk heeft iedereen dezelfde passie en dezelfde 
lievelingskleur: volleyballen en GROEN.  



WAARDE 
De waarde van volleybal voor Nederland is groot. Niet alleen beoefenen ruim 600.000 Nederlanders 
deze sport op frequente basis en vormt de sport een onmisbare schakel in het bewegingsonderwijs, 
ook zorgt zij voor trots en verbinding op lokaal, regionaal en nationaal niveau. 

 

Ook de waarde voor de Nijmeegse studenten is groot. 211studenten trainen wekelijks 1 of 2 keer en 
spelen daarnaast elke week een wedstrijd. De volleybalcursussen en beachvolleybalcursussen van het 
Universitair Sportcentrum die gegeven worden op 3 niveaus zitten bovendien altijd vol. 

 

NSVV Heyendaal biedt de volleyballers een verdieping en verbreding van het studentenleven, middels 
de 3 S’en: Studenten, Sportief, Sociaal.  

 

 



SPONSOR DOELSTELLINGEN 
Partner worden van NSVV Heyendaal doet 
u niet zomaar. Het moet aansluiten bij uw 
bedrijfsvisie, uw merkwaarden en de 
doelstellingen van uw organisatie. Deze 
propositie biedt aanknopingspunten voor 
de volgende sponsordoelstellingen. 

SALES/ 
CONVERSIE 

WERVING 

ASSOCIATIE 

INTERNE 
TROTS 

INNOVATIE 

HOSPITALITY 

MERK 
ACTIVATIE 

EXPOSURE 



KENGETALLEN 

•  Zaalvolleybal 

•  Mannen & vrouwen 

•  Top- & breedtesport 

 

•  211 leden 

•  5 herenteams 

•  12 damesteams 

•  352 competitiewedstrijden per seizoen 

 

•  117 actieve leden 

•  1 tientjeslid 

•  28 reünisten 

•  16 commissies 

•  2 gelicenceerde trainers 

•  54 gelicenceerde scheidsrechters 

 

•  3 toernooien per jaar (80-100 deelnemers) 

•  10 borrels /andere activiteiten 



VOLLEYBAL SUCCES 

•  2014: Heren nummer 1 bij Groot Nederlands Studenten Kampioenschappen 

•  2011 Dames 1 kampioen: promotie naar 3e divisie 

•  Gemiddeld 2 kampioenen/promoties per jaar    

 



EXPOSURE 
•  Gemiddeld 800 bezoekers per maand op de site 

(www.nsvvheyendaal.nl), waarvan 571 unieke bezoekers    

•  299 fans op Facebook  

•  207 leden op besloten Facebook (alleen voor Heyendalers) 

•  117 followers op twitter 

 

Vrienden van Heyendaal Toernooien :  

•  234 vind-ik-leuks op Facebook 

•  692 followers op twitter 

 

 



SPONSORHUIS 

Vereniging 
Hoofdpartner 

Dames 1 

Event- en activiteitpartners 

Trainers/ 
coaches 

Toppartner 

Events 

Domein &  
Project 

Heren 1 

Spelers 
Commissies &  

arbitrage 

Om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van partners, heeft NSVV Heyendaal een uitgebreid en 
flexibel sponsorhuis opgesteld. 
 
Dit sponsorhuis bevat partnerships op verschillende niveaus en het biedt ruimte voor een op maat invulling  
van het partnership. 

Bestuur 



PROPOSITIE HOOFDPARTNER 

Vereniging 
Hoofdpartner 

Associatie 

• Partnertitel/ naamskoppeling  

• Minimaal 3 borrels per jaar 

• Wekelijks naborrelen  na wedstrijd op 
donderdag 
 

Exposure 

•  Advertentie in Heybul en     
Smoelenboek 

• Advertentie in toernooiboekjes 

• Logo op website 

• Logo op bestuurskleding 

• Logo op heyendaaltruien 

• Vermelding op kerstkaart 

• Banner tijdens wedstrijden en 
toernooien 

Hospitality & netwerken 

• 1 partner event 

• 1 clinic + presentatie van 
hoofdtrainer/coach 

• 3x bedrijfsfilm bij ALV / bijeenkomst 

• Ontvangen Heybuls (digitaal) 

• Verspreiding flyers aangeleverd door 
sponsor 

• Uitnodiging voor externe toernooien 
 

Exclusiviteit 

• Branche exclusiviteit 
 

Op maat 

• 1 project naar keuze 

• 1 activiteit naar keuze 

 

 

Als hoofdpartner van NSVV Heyendaal bent u hét gezicht van de vereniging. Hieronder de rechten die 
behoren bij een hoofdpartnerschap.  

Toppartner 

Events 

Domein &  
Project 



PROPOSITIE TOPPARTNER 

Dames 1 
… p/j 

Heren 1 
… p/j 

Associatie 

• Partnertitel/ naamskoppeling 

• 1 borrel per jaar  
 

Exposure 

• Vermelding op inspeelshirts 

• Advertentie in Heybul en Smoelenboek 

• Logo op website 

• Banner tijdens wedstrijden van eerste 
team 

 

 

Hospitality & netwerken 

• 1 partner event 

• 1 clinic + presentatie van 
hoofdtrainer/coach 

• Ontvangen Heybuls (digitaal) 

• Uitnodiging voor externe toernooien 
 

Exclusiviteit 

• Branche exclusiviteit 

• Exclusief partner van de sportlijn 
 

Op maat 

• 1 project naar keuze 

 

 

Als toppartner van NSVV Heyendaal bent u hét gezicht van één eerste team van de  vereniging. Hieronder de 
rechten die behoren bij een toppartnerschap.  

Vereniging 
Hoofdpartner 

Toppartner 

Events 

Domein &  
Project 



PROPOSITIE DOMEIN- EN/OF  
PROJECTPARTNERS 

Als domeinpartner van NSVV Heyendaal kan daar 
geparticipeerd worden waar de relevantie het grootst 
is. Er zijn vier domeinen met steeds vier projecten. Als 
domeinpartner bent u eigenaar van drie projecten 
binnen een domein met de bijbehorende rechten. De 
hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de waarde 
van het domein. De keuze van de drie projecten 
binnen het domein is vrij. Het overige project binnen 
het domein kan door een projectpartner(s) worden 
omarmt, mits deze niet binnen de branche van de 
domeinpartner actief is. Een partnership kan alleen 
voor meerdere jaren worden aangegaan. Als 
domeinpartner krijgt u onderstaande domeinrechten: 
 
• Naamskoppeling met domein 
• Logovermelding op partnerpagina en relevante on- 
en offline uitingen 
• Branche-exclusief binnen het domein 
• Een ledenactie per jaar 
• Stand & sampling tijdens events 
• Artikel in (digitale) nieuwsbrief aan leden 
• Mogelijkheid tot boarding op events 

Als projectpartner van NSVV Heyendaal kan daar 
geparticipeerd worden waar de relevantie het grootst 
is. Er zijn vier domeinen met steeds vier projecten. Als 
projectpartner bent u eigenaar van een project binnen 
een domein en claimt u de bij het project behorende 
rechten. De hoogte van de rechtenbijdrage is 
afhankelijk van de waarde van het project. U kunt 
geen project kiezen die al actief is in uw branche. 
Wanneer er geen partner van het domein waar ‘uw’ 
project onder van, kan het domein niet worden 
gekoppeld aan een partner die actief is in uw branche. 
Als projectpartner krijgt u onderstaande 
projectspecifieke rechten: 
 
• Naamskoppeling met het project 
• Logovermelding op partnerpagina en relevante on- 
en offline uitingen 
• Brance-exclusief binnen het domein 
• Stand & sampling tijdens events 
• Artikel in (digitale) nieuwsbrief aan leden 

Trainers/ 
coaches 

Domein &  
Project 

Spelers 
Commissies &  

arbitrage 
Bestuur 



DOMEIN SPELERS 

Herenafdeling 
… 

Damesafdeling 
… 

Wedstrijdshirts 
(3 jaar)… 

Intern toernooi 
… 

• Naamskoppeling aan herenafdeling 
• Vermelding op inspeel-/trainingsshirts 
• 1 clinic/oefenwedstrijd per jaar 

• Naamskoppeling event 
• Banier tijdens toernooi 
• Logovermelding bij gerelateerde on- en offline uitingen 

• Logo op wedstrijdshirts 
• Logo op website 
• Advertentie in smoelenboek 

• Naamskoppeling aan damesafdeling 
• Vermelding op inspeel-/trainingsshirts 
• 1 clinic/oefenwedstrijd per jaar 



Trainers/coaches 
bijeenkomst 

… 

Masterclasses 
… 

Trainershandboek 
… 

Kleding trainers/ 
coaches 

… 

• Naamskoppeling aan trainershandboek 
• Logovermelding in trainershandboek 
• Vermelding op alle direct aan het project gekoppelde on- en offline uitingen 

• Naamskoppeling aan masterclasses 
• Vermelding op alle direct aan het project gekoppelde on- en offline uitingen 
• Banier in sporthal tijdens masterclasses 

• Logovermelding op kleding trainers/coaches 
• Vermelding op alle direct aan het project gekoppelde on- en offline uitingen 
• Logo op website 

• Naamskoppeling aan trainers/coaches bijeenkomst 
• Vermelding op alle direct aan het project gekoppelde on- en offline uitingen 
• Presentatie/promofilm tijdens bijeenkomst 

DOMEIN TRAINERS/COACHES 



Bestuurskleding 

StudentenVolleybal 
Bestuurders 

weekend 

Beleidsplan 

ALV 

• Logovermelding op bestuurskleding (blouse + t-shirt) 
• Logovermelding op kerstkaart 
• Naamskoppeling aan 1 borrel (nieuw bestuur) 

• Naamskoppeling aan bestuurdersweekend 
• Vermelding op alle direct aan het project gekoppelde on- en offline uitingen 
• mogelijkheid organisatie side event tijdens het bestuurdersweekend 

• Naamskoppeling aan ALV (2x per jaar) 
• vermelding op alle direct aan het project gekoppelde on- en offline uitingen 
• Presentatie/promotiefilm tijdens de ALV’s  

• Logovermelding op beleidsplan 
• Vermelding op alle direct aan het project gekoppelde on- en offline uitingen 
• Presentatie/promofilm tijdens wissel ALV 

DOMEIN BESTUUR 



Commissies 
… 

Vrijwilligersuitje 
… 

• Logovermelding op promotieshirts van de commissies 
• Vermelding op relevante subpagina’s van website 
• Naamsvermelding in communicatie naar commissies 

• Naamskoppeling aan vrijwilligersuitje 
• Vermelding op alle direct aan het project gekoppelde on- en offline uitingen 
• Mogelijkheid organisatie side event tijdens vrijwilligersuitje 

• Logovermelding op scheidsrechterstrui 
• Vermelding op alle direct aan het project gekoppelde on- en offline uitingen 
• Logo op website 

• Naamskoppeling aan scheidsrechtersbijeenkomst 
• Vermelding op alle direct aan het project gekoppelde on- en offline uitingen 
• Presentatie/promofilm tijdens scheidsrechtersbijeenkomst 

DOMEIN COMMISSIES & ARBITRAGE … p/j 

Scheidsrechterstrui 
… 

Scheidsrechters- 
bijeenkomst 

… 



PROPOSITIE EVENTPARTNERS 

Vereniging 

Vrienden van Heyendaal Grastoernooi 
 
• Hoofdsponsoring toernooi 

• Naamskoppeling event 

• Advertentie in programmaboek  

• 1 gratis deelname 

• Bedankje externe toernooien? 

• Banier tijdens toernooi 

• Logovermelding bij gerelateerde on- en  
   offline uitingen 

• Stand/ sampling 

• Mogelijkheid tot organisatie side event 

Hoofdpartner 

Toppartner 

Events 

Domein &  
Project 



PROPOSITIE EVENTPARTNERS 

Vereniging 
Hoofdpartner 

Toppartner 

Events 

Domein &  
Project 

Vrienden van Heyendaal Beachtoernooi 
 
• Hoofdsponsoring toernooi 

• Naamskoppeling event 

• Advertentie in programmaboek  

• 1 gratis deelname 

• Bedankje externe toernooien? 

• Banier tijdens toernooi 

• Logovermelding bij gerelateerde on- en  
   offline uitingen 

• Stand/ sampling 

• Mogelijkheid tot organisatie side event 



Borrels  
 
• Naamskoppeling event 

• Banner op borrel 

• Logovermelding bij gerelateerde  
   on- en offline uitingen 

• Mogelijkheid organisatie side event 

 

PROPOSITIE EVENTPARTNERS 

Vereniging 
Hoofdpartner 

Toppartner 

Events 

Domein &  
Project 


