Hoi trainer,
Ben je al lid van de NVVO?
De NVVO (Nederlandse Vereniging van Volleybal Oefenmeesters) is de belangenbehartiger voor
alle volleybaltrainers in Nederland en België.
9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN VAN DE NVVO:
1. Licentiepunten
2. Online toegang tot oefenstof
3. Vier keer per jaar Volley Techno
4. Korting op clinics
5. Belangenbehartiging (Nevobo/NOC*NSF)
6. WA-verzekering
7. Acties met kortingen
8. Eerstelijns juridische bijstand
9. Antwoord op al je vragen via het ‘Volleyballoket’
Dat betekent:
• Alleen al het feit dat je lid bent van de NVVO levert je punten op voor de verlenging van je
licentie.
• Op de website van de NVVO is een afgeschermd gedeelte waar leden toegang hebben tot
oefenstof van bekende namen uit Nederland, België en daarbuiten. Veelal vergezeld van
filmpjes en naast zaalvolleybal ook voor beach- en zitvolleybal!
• Ons magazine Volley Techno is voor de leden ieder kwartaal een reden om de brievenbus in
de gaten te houden. Met talloze tips en adviezen van de ‘groten’ uit onze volleybalwereld.
• De NVVO verzorgt ieder jaar een aantal clinics met inleiders uit binnen- en buitenland.
• Geen zorgen als er tijdens je training iets gebeurt. Dankzij onze collectieve verzekering ben je
verzekerd als er een ongelukje gebeurt omdat je misschien iets te veel vroeg van je team.
• Als lid van de NVVO kun je ieder jaar profiteren van kortingen op kleiding, ballen en (de huur
van) trainingsmateriaal.
• De NVVO heeft een volleyballoket in het leven geroepen, waar in principe iedereen terecht
kan. Als lid van de NVVO kun je hier letterlijk iedere vraag neerleggen. Hulp nodig bij het
opzetten van een jeugdopleiding? Informatie over het trainen van sprongkracht en
explosiviteit? Of een clinic in je eigen zaal waar een door de wol geverfde trainer je uitlegt
hoe je de libero of de spelverdeler beter kunt maken? We zitten er klaar voor!
Nu we eindelijk de ellende van COVID-19 achter ons lijken te laten zijn wij, trainers in hart en
nieren, er helemaal klaar voor. Zorg dat je niet alleen je schoenen en opstellingen paraat hebt,
maar ook de organisatorische kant van je uit de hand gelopen hobby.
De NVVO helpt je daar graag bij en om het extra aantrekkelijk te maken hebben we nu een
fantastische actie:
Als je nu besluit om lid te worden ontvang je Volley Techno 4 van 2021 binnenkort in de
brievenbus. En voor het lidmaatschap tot en met eind 2023 betaal je niet € 94,50 (47,25 per jaar)
maar slechts € 69,95. En ja, dat is inclusief alle voordelen die we hiervoor opsomden.
Voor het aanmeldingsformulier ga je naar: https://www.nvvo.org/lid-worden/
Ben je al lid en heb je collega trainers die dat nog niet zijn?
Nodig ze uit om lid te worden van de NVVO en je ontvangt allebei een exemplaar van het boek
‘De kunst van coachen’ van Toon Gerbrands. *

Dit boek, dat door veel gerenommeerde trainers wordt gezien als ‘het standaardwerk voor de
trainer’ bevat alle trainingsstof uit de Bankras-periode, inclusief de ideeën en oefeningen van
Arie Selinger!
Als lid van de NVVO ben je voordeliger uit.
* Laat het nieuwe lid bij aanmelding onder Opmerkingen jouw naam vermelden.
De boeken worden je gratis toegestuurd, afgeleverd op het adres van het nieuwe lid, na ontvangst van de betaling voor het
lidmaatschap voor 2022 en 2023.

