
ACTIVITeITeN 

Gastgemeente Oldebroek

(t/m 18 jaar) aan 
kennismakings-
lessen en clinics 
onderschools

* Deelnemers betreffen geen unieke deelnemers, kunnen dezelfde zijn die meermaals hebben deelgenomen.

bij activiteiten bij 
de vereniging: 
toernooien, open 
dagen, open 
trainingen

 
aan themadagen: Broe-
kermarkt, Schapen-
markt, Waterchallenge, 
gezamenlijk wedstrij-
den kijken in kantines

Thailand 

Oldebroek
Thailand

aan de Nationale 
Diabetes  
Challenge

20 deelnemers

3000 deelnemers

aan WK leskaarten 
/ themalessen op 
basisscholen 

700 deelnemers
900 deelnemers

1478 deelnemers

eN DeeLNeMerS*

Factsheet WK Volleybal 2022

1079 deelnemers

aan winacties: 
ondernemersactie 
Wezep, prijzenpuzzel 

krant (2x), fotoactie na 

afloop, speurtocht  
en kleurwedstrijd



“De volleybalsport 
heeft weer een 
goede boost 
gehad, veel 
mensen spraken  
er over.”  
Volleybalvereniging  
Blauw Wit

BErEIK FiLMpJeS

van reportage 
Thaise televisie 
over het bezoek 
aan Oldebroek

aan de 
verschillende 
lokale activiteiten 
(niet zijnde 
deelnemers)

Activiteiten

Klik om te kijken

via verschillende 
mediauittingen in de 
regio: periodiek item 
in de Veluwe Koerier, 
video-items LOCO, 
social media content, 
WK Volleybalpockets

“We hebben de impact 
van een sport kunnen 

laten zien aan niet-
volleyballers/sporters en 
het plezier van bewegen 

en volleybal in het 
bijzonder laten ervaren.”  

Buurtsportcoach  
Goed Bezig Oldebroek

11.750 mensen bereikt

4355 bezoekers

486.000 views 

•  Nevobo filmpje side-events Oldebroek

•  Thaise bezoek aan Oldebroek

•  Opening buitensportnetten

•  Kick off bijeenkomst WK Volleybal

  waar we betrokken 
waren bij het te hosten team:

• ontvangstbezoek en clinic 

•  teampresentatie met diabetes 
challenge lopers

• eten met een lokaal team 

•  wedstrijdbezoek en faciliteren 
ballenmeisjes 

•  teammanager die 6 dagen 
meeliep met het team.

5 activiteiten 

Klik om te kijken

Klik om 
te kijken

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=6IxyOt&v=419661833641579
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=6IxyOt&v=419661833641579
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/WK%20Volleybalpocket_digitaal_LR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ttWSDemniOY
https://www.youtube.com/watch?v=ENkTQUY1k4M
https://www.youtube.com/watch?v=mmQmBpDZ5N4
https://www.youtube.com/watch?v=hyGdPJcAbtA


75% behaald

100% behaald

100% behaald

33% behaald

85% behaald

50% behaald

Behalen van gestelde doelen: 

•  Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente actief en passief kennis 
laten maken met volleybal en het WK 2022 via diverse side events

• Het creëren van (sport)plezier en (sport)beleving met specifiek volleybal

• Versterken van de volleybalverenigingen in de gemeente

• Impuls geven aan het lokale bedrijfsleven

• Stimuleren en ondersteunen van lokale samenwerkingen

•  Bevorderen van een gezonder voedingsaanbod en het bevorderen 
van bewegen in het algemeen en sport in het bijzonder

Kernteam WK Volleybal:

•  De in te zetten tools als: 
wedstrijdkaarten, clinics, 
nevobo bus

•  Volleybal in het straatbeeld 
brengen met buitensportnetten

•  Uitgebreide brainstorm als 
start met veel stakeholders

•  Bezoek Thaise 
team waarbij  
alles samen 
kwam in de ontvangst door 
het lokaal bestuur en een 
volleybalclinic voor de lokale 
jeugd.

•  De gezamenlijke uiting van de 
volleybalboodschap via allerlei 
kanalen en gedurende  
een langere periode.

•  6 extra 
buitensportnetten 
geplaatst met 
sportmaterialen

•  Nieuwe contacten tussen 
verenigingen, bedrijven en media 

•  Enthousiasme onder eigen leden

•  Nieuwe leden en 
naamsbekendheid

Evaluatie met kernteam
Lessons learned:

Zeker weer doen:Hoogtepunt van 
de activiteiten: 

Wat heeft het partijen 
opgeleverd?

•  Ook richting toernooi 
verbinding houden als 
werkgroep

•  Weinig verbinding met het 
hostteam Thailand in Oldebroek 
zelf: geen trainingslocatie, geen 
verblijfslocatie


