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Wie zijn wij ? 
 
 

Wij → zijn de Nederlandse Beachvolleybal School in Eindhoven (NBS-Eindhoven). 
 

Wij → zijn een opleidingsprogramma van Beachvolley Eindhoven (BVE) met een  
selectiegroep van talentvolle spelers uit regio Zuid, in de leeftijd van 12 jaar en 
ouder. Ons doel is om fanatieke en talentvolle spelers te ondersteunen in hun 
ambitie om als beacher de top- of eredivisie te halen. Ook kunnen wij een 
springplank zijn naar de BTN-selecties van jeugd en jong Oranje.  

 

Wij → spelen op het terrein van “Op Noord” aan de Vijfkamplaan in Eindhoven.  We 
hebben daar een prachtige beachbak, waarin op maar liefst 12 velden tegelijk 
getraind kan worden. 

 

Wij → hebben ervaren trainers en management, die al vele jaren aan het roer van de NBS 
staan. Hiermee kunnen we de beachers met allerlei zaken helpen om een 
fantastische beachzomer te beleven. 

 

Wij → houden ons aan de gedragsregels die we binnen Beachvolley Eindhoven hebben 
opgesteld. Deze vind je op https://www.beachvolley-
eindhoven.nl/main/vereniging/over-ons. Ook hebben al onze trainers en vrijwilligers 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), specifiek voor de omgang met minderjarige 
kinderen.  

 

Wij → hebben de beschikking over 2 vertrouwens contactpersonen (VCP) waar je terecht 
kan met een klacht of vraag over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend 
gedrag. Zij hebben samen met het bestuur een aanstellingsbeleid opgesteld voor 
trainers en vrijwilligers. Meer info vind je op https://www.beachvolley-
eindhoven.nl/main/vereniging/over-ons. 

 
  

https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/vereniging/over-ons
https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/vereniging/over-ons
https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/vereniging/over-ons
https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/vereniging/over-ons
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Trainingen 
 

Trainingsschema 
Aangezien de toernooien van zowel de Nationale beachcompetitie als het Junior Beachcircuit 
(JBC) na de meivakantie starten, beginnen wij dan ook meteen met twee trainingen per week. 
Deze trainingen zullen op woensdag- en vrijdagavond plaatsvinden in de beachbak van 
Beachvolley Eindhoven. Na het NOJK, bij de start van de zomervakantie, wanneer ook een 
groot aantal spelers op vakantie zal zijn, trainen wij minder frequent, afhankelijk van de 
beschikbaarheid van trainers en spelers. Tegen het einde van de vakantieperiode kunnen we 
beslissen om de trainingen wat eerder te eindigen in verband met invallende duisternis. De 
meest recente versie van het trainingsschema is te downloaden via onze website: 
https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/nbs. 
 

Trainingsgroepen 
De exacte indeling van de trainingsgroepen kan pas gemaakt worden na afloop van de tweede 
selectieronde. We hanteren daarbij een ‘vroeg’ trainingsblok (17:30 – 19:30) en een ‘laat’ 
trainingsblok (19:30 – 21:30). De trainingsgroepen zullen qua niveau zo homogeen mogelijk 
worden ingedeeld en krijgen een vaste trainer toegewezen. Deze trainer is het eerste 
aanspreekpunt op het moment dat er vragen en/of opmerkingen zijn, van welke aard dan 
ook.  
 

Opkomst / aanwezigheid 
We verwachten van alle spelers dat ze op alle trainingen aanwezig zijn. Als je geblesseerd 
bent, kan je waarschijnlijk aangepast trainen/meedoen en kun je de training ondersteunen 
als een soort hulptrainer. Daarnaast is het ook belangrijk voor het groepsproces. Op die 
manier behoud je letterlijk en figuurlijk je plekje in de groep. Zijn er bijzondere 
omstandigheden, waardoor je niet aanwezig kan zijn, bespreek je dit dan met de trainer van 
je trainingsgroep. Op die manier heeft de trainer een goed overzicht van de opkomst/ 
aantallen op de training en kan de training goed voorbereid worden.  
 

Afhankelijkheid weersomstandigheden 
De beachbak heeft een goede waterafvoer, waardoor er ook bij langdurige regen gewoon 
getraind kan worden. Het uitgangspunt is dan ook dat iedere training gewoon doorgaat. De 
trainers zullen dus ook gewoon altijd aanwezig zijn. Bij onweer wordt er uiteraard niet 
getraind. Omdat onweer altijd zeer plaatselijk is, kan alleen op het moment zelf besloten 
worden of er wordt getraind. Je hoeft je trainer dus niet te vragen of een training doorgaat, 
het antwoord is in beginsel altijd “JA!”.  

 

Opbouwen en afbreken beachvelden 
Er is een goede kans dat het RTC in de maanden mei, juni en juli, voorafgaand aan de NBS, 
gaat trainen. Als dat daadwerkelijk het geval zal zijn, dan hoeven de trainingsgroepen in het 
vroege blok dus niet op te bouwen. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet er natuurlijk wel 
opgebouwd worden. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, we verwachten dan 
natuurlijk ook dat iedereen daarbij helpt. Het uitgangspunt is dat iedereen eerder op de 
training aanwezig is, om op te bouwen, zodat de training op de afgesproken tijd kan beginnen. 

https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/nbs
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De groepen in het late blok moeten uiteraard helpen afbreken, ook dat is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. De algemene regel is dat er niemand vertrekt / naar de kleedkamer 
gaat, voordat alles is opgeruimd / opgeborgen. Mocht je een keer direct na de training weg 
moeten, overleg je dit eerst even met je trainer. 
 

Douchen 
Probeer om na de training altijd te douchen. Naast dat het natuurlijk hygiënisch is, kun je er 
namelijk ook een hoop blessures mee voorkomen. In het clubhuis van Korfbalvereniging DSC 
(schuin tegenover de beachbak) hebben wij de mogelijkheid om na de trainingen te douchen. 
Zorg ervoor dat je na het douchen altijd even controleert of alle rommel netjes is opgeruimd, 
en dat je je eigen spullen weer in je tas hebt zitten. Gedurende de zomer worden de douches 
niet extra schoongemaakt, je bent dus zelf mede verantwoordelijk om de douches en 
kleedruimtes schoon te houden. 
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Beachstage 

 
Voor wie 
De NBS Beachstage is bedoeld voor alle sporters in het NBS-programma. 
 

Wanneer 
De Beachstage staat gepland van vrijdag 24 april 2020 tot en met zondag 3 mei 2020. 
 

Doel 
Deze Beachstage in de voorjaarszon is een uitstekende voorbereiding voor spelers om deze 
zomer, op het Nederlandse strand, succesvol van start te gaan! 
Het bevat: 

• Gezamenlijke (bus-) reis 

• Overnachten vlakbij het strand 

• Op basis van volpension 

• Passende (leeftijds-) groep 

• Ervaren beachvolleybaltrainers 

• 8 dagen in het teken van trainen, slapen & eten 

• Zon, zee, strand & gezelligheid 
 
De BeachStage is bedoeld voor alle spelers in het NBS-programma, die anderhalve week lang 
hard willen trainen om zich optimaal voor te bereiden op het nieuwe beachvolleybalseizoen. 
Het is een topsport-in-de-dop-ervaring: eten, trainen, slapen als een topsporter.  
 

Informatiebijeenkomst 
Tijdens de tweede selectieronde, zal er een informatiebijeenkomst over de BeachStage 
gehouden worden. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de NBS organisatie jullie (ouders) graag 
wat meer over de trainingsweek. Voor meer informatie stuur even een mail naar 
nbs@beachvolley-eindhoven.nl of kijk op de website https://www.beachvolley-
eindhoven.nl/main/nbs/beachstage. 
 

  

mailto:nbs@beachvolley-eindhoven.nl
https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/nbs/beachstage
https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/nbs/beachstage
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Toernooien 

 
Soorten toernooien 
NBS’ers kunnen deelnemen aan drie soorten toernooien: 

1. Nationale Open Jeugdkampioenschappen (NK Jeugd Beach) 
2. Junior Beachcircuit en de Beachfinals 
3. Nationale beachcompetitie (divisietoernooien) 

 

Nationale Open Jeugdkampioenschappen (NK Jeugd Beach) 
Gedurende het beachvolleybalseizoen zijn er twee momenten om te strijden voor de titel 
“beste team van Nederland”. Het eerste moment dat we tegenkomen in de toernooiplanning 
is het Nederlands Open Jeugd Kampioenschap Beachvolleybal. Deelname aan dit tweedaagse 
toernooi in Scheveningen is voor alle NBS’ers een mooie ervaring. We willen iedereen die op 
basis van zijn of haar leeftijd hieraan mag deelnemen (<21 jaar) met ‘klem’ adviseren hier aan 
deel te nemen.  
De opzet van het NK Jeugd Beach is gelijk aan die van vorig seizoen. In deze opzet wordt het 
NK over twee dagen gespeeld. De eerste dag wordt er een plaatsingstoernooi gespeeld en op 
de tweede dag wordt er in verschillende poules verder gespeeld. Alle teams spelen 2 dagen, 
ongeacht het resultaat van de eerste dag. De datum van het NK Jeugd Beach wordt door de 
NeVoBo vastgesteld en was bij het maken van deze gids nog niet bekend. Meestal is dit in de 
eerste helft van juli.   
 

Junior Beachcircuit (JBC) 
Het JBC is er voor jeugd van 12 tot 19 jaar. De JBC-toernooien vinden plaatsen in de maanden 
mei tot en met augustus, op locaties door heel Nederland. Bij ieder toernooi kun je punten 
verdienen voor de ranking.  Deze rankingpunten tellen tevens mee voor de nationale 
beachcompetitie. Hoe hoog je eindigt op het toernooi (in combinatie met het aantal 
deelnemende teams) bepaalt hoeveel punten je krijgt. Sta je na afloop van het laatste JBC-
toernooi bij de beste vier teams van Regio Zuid in jouw leeftijdscategorie, dan heb je je 
geplaatst voor de JBC Finals. Tijdens deze Junior Beachcircuit Finals, voorheen de Regio Beach 
Finals, strijden de beste 4 teams van iedere regio (Noord, Oost, Zuid en West) in iedere 
leeftijdscategorie om de medailles. Dit toernooi wordt op een zaterdag gespeeld, aan het eind 
van de zomervakantie. 
 

Nationale beachcompetitie 
Gedurende de maanden mei tot en met augustus wordt de nationale beachcompetitie 
gespeeld. De deelnemers komen uit in vier verschillende competities. De nationale top teams 
komen uit in de Eredivisie. Aan de Eredivisie nemen zestien dames- en herenteams deel. De 
eerstvolgende zestien teams onder de Eredivisie spelen topdivisie, gevolgd door zestien 
deelnemers in de 1e divisie en 2e divisie. De andere competitie spelende teams nemen deel 
aan de 3e divisie. Via rankingpunten, die je bij ieder toernooi van de nationale 
beachcompetitie kunt verdienen, kun je je als team van de 3e divisie omhoog werken 
gedurende het seizoen tot de 2e, 1e, en mogelijk zelfs top- of eredivisie. Meer informatie over 
de werkwijze van indeling voor de competities vind je op: www.zelfbeachen.nl.  
 
 

http://www.zelfbeachen.nl/
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Hoeveel toernooien spelen 
Een belangrijk onderdeel van het NBS-programma is het spelen van toernooien. Wij 
verwachten van de spelers dat zij zoveel mogelijk toernooien (de 3 soorten zoals eerder 
beschreven) spelen waarbij het volgende geldt: 

• We zouden graag zien dat alle <21-spelers deelnemen aan het NK Jeugd Beach. 

• Afhankelijk van de leeftijd, het niveau en de ambitie van het koppel worden er JBC-
toernooien en / of toernooien uit de Nationale beachcompetitie gespeeld. Maak deze 
planning in overleg met je trainer. 

 
De kosten voor deze toernooien zijn niet inbegrepen in het NBS programma en dienen dus 
zelf betaald te worden. 
 

Met wie toernooien spelen 
Alle toernooien speel je met je vaste NBS-partner. De partner-selectie zal uiterlijk in de week 
na de laatste selectietraining bekend worden gemaakt. 

Wat als je vaste partner niet kan 
Indien je vaste partner niet kan spelen (denk aan vakantie of eventuele blessure), maar je zelf 
wel graag een toernooi speelt dat weekend, kun je dit kenbaar maken bij je trainer. De trainer 
zal samen met jou bekijken met welke speler uit de NBS-selectie je zou kunnen spelen. Indien 
er geen (geschikte) NBS-partner voor je gevonden kan worden, mag er gezocht worden naar 
(gast-) spelers van buiten de NBS. Vanaf het eerste begin betrek je je trainer bij dit proces, 
zodat dit allemaal in overleg gebeurd. Het achteraf doen van een mededeling (“Ik ga op … 
met … spelen”) wordt niet gewaardeerd door de trainers en het management. 
 

Hoe en waar inschrijven voor toernooien 

Junior Beachcircuit 
Inschrijven voor het Junior Beachcircuit gaat via een centrale pagina op de NeVoBo website 
www.zelfbeachen.nl. De toernooilocaties worden meestal rond 1 april definitief vastgesteld. 
 
De inschrijving voor de toernooien sluit om 12:00 uur op de maandag voorafgaand aan de 
toernooidag, tenzij het toernooi al eerder vol zit. Dus zorg dat je op tijd aangemeld bent. Maak 
zo snel mogelijk afspraken met je beachpartner. 
 
Je hebt voor je inschrijving je bondsnummer nodig. Mocht je dit niet hebben, dan kan je dit 
krijgen door lid te worden van de NeVoBo. Zie www.nevobo.nl. 
 
Je kan bij alle JBC-toernooien punten behalen voor de ranking. Je hoeft dus niet meer in de 
eigen regio te spelen en kunt eens over de 'grens' deelnemen aan toernooien. Deze 
rankingpunten tellen tevens mee voor de nationale beachcompetitie. Ook kan je meedoen 
aan toernooien van een hogere leeftijdscategorie. 
 

NK Jeugd Beach 
Inschrijving kan via www.zelfbeachen.nl. Doe dit zo snel mogelijk. 
 

http://www.zelfbeachen.nl/
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Nationale beachcompetitie 
Inschrijven hiervoor gaat op eenzelfde wijze als voor het NK Jeugd Beach via 
www.zelfbeachen.nl. 
 
Per speelweek kan 1 toernooi gespeeld worden, maar er kan ingeschreven worden voor 
meerdere toernooien. Omdat het team uiteindelijk maar voor 1 toernooi ingedeeld wordt, 
hoeft er maar 1 keer betaald te worden. Je kan dus inschrijven voor een hoger niveau. Indeling 
van het toernooi gebeurt op basis van de nationale ranking.  
 
In de 3e divisie kan een onbeperkt aantal teams meedoen, maar op sommige locaties wordt 
dit beperkt vanwege de ruimte of het aantal beschikbare velden. In gevallen waarbij op zo’n 
locatie over-inschrijving plaatsvindt, wordt er op volgorde van inschrijving geplaatst.  
 
Na sluiting van de inschrijvingsperiode publiceert de organisatie zo snel mogelijk de indeling 
van het deelnemersveld bij de toernooien. Het deelnemersveld dat op donderdag om 15.00u 
op de website vermeld is, is definitief.  
 

Doorgeven inschrijvingen 
Ga je deelnemen aan een toernooi, dan geef je dat door aan je trainer. De trainers krijgen op 
deze manier een compleet beeld van wie op welk moment waar gaat spelen. Op basis van het 
overzicht kunnen ze dan beslissen welke toernooien ze gaan bezoeken, zodat ze alle koppels 
één of meerdere toernooien aan het werk zien.  
 

Coaching tijdens toernooien 
In tegenstelling tot wat we in de zaal gewend zijn, hebben teams bij beachvolleybal geen 
coach. Tijdens beachvolleybalwedstrijden mogen spelers geen externe ondersteuning of 
coaching ontvangen (van zowel de trainers als van de ouders). Positief aanmoedigen mag 
uiteraard wel, maar technische en/of tactische tips geven niet. Ook niet tijdens time-outs. 
De trainers zullen gedurende het seizoen enkele toernooien bezoeken (streven is 1x per 
maand) om te kijken naar zijn / haar ‘eigen’ koppels. Tussen de wedstrijden door heb je de 
gelegenheid om met (tactische) vragen naar je trainer te gaan. De trainer zal je tijdens de 
wedstrijd(en) dus niet actief coachen. 
 

Rol van de ouders 
Binnen de NBS spelen ouders een grote rol. Naast het halen en brengen van de kinderen naar 
trainingen en toernooien, zijn er gedurende het seizoen een aantal taken waar we de hulp 
van ouders hard nodig hebben. Te denken valt aan: 

o Organisatie van een juniorbeach of divisietoernooi of andere activiteiten 
o Het maken van foto en video materiaal 
o Administratieve taken, zoals het bijhouden van deelname aan toernooien 
o Het benaderen van sponsors en het opzetten van een sponsorbeleid 
o PR activiteiten, zoals het maken van documenten, bijhouden van sociale media 

 
Alle hulp is welkom. Laat het ons weten op nbs@beachvolley-eindhoven.nl 
 
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om de speler zo goed mogelijk te ondersteunen. 
Positieve feedback over de inzet werkt stimulerend.  

http://www.zelfbeachen.nl/
mailto:nbs@beachvolley-eindhoven.nl
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Bij beachvolleybal mag er niet gecoacht worden, dus ook niet door ouders. Er wordt ook 
verwacht dat sporters zelf elkaars wedstrijden tellen en fluiten. Respecteer deze wijze van 
organisatie, ook als je het ergens niet mee eens bent. Houd je dus altijd op de achtergrond en 
houd je ideeën en meningen voor jezelf. Immers: Goed voorbeeld doet goed volgen! Maar 
ook: Slecht voorbeeld doet slecht volgen! 
 
Ook zijn wij als NBS spelers, trainers en ouders op veel toernooien heel zichtbaar aanwezig 
door onze uniforme kleding en het groot aantal deelnemers. Wij willen als NBS graag bekend 
zijn om de sportieve prestaties van de spelers en enthousiaste en professionele houding van 
ouders en trainers. Spreek elkaar aan op gedrag wat niet passend is.  
 

Mentale aspecten van beachvolleybal 
Beachvolleybal is in tegenstelling tot zaalvolleybal een mentaal zeer zware sport. Er zijn zowel 
interne als externe factoren die als meer belastend worden ervaren t.o.v. de zaalvariant. 
Enkele voorbeelden van deze mentale aspecten zijn: 

Interne factoren 
Individuele sport, geen mogelijkheid tot wisselen, de koppeling van twee individuen, 
(tactisch) kiezen. 

Externe factoren 
Weersomstandigheden, de organisatorische aspecten, psychologische oorlogvoering 
tegenstander, onderling (binnen het team). 
 

Coach-op-afstand 
Naast dat Bart een eigen trainingsgroep heeft, zal hij ook beschikbaar zijn als  
‘coach-op-afstand’ voor zowel de individuele spelers als voor de koppels, waarbij hij zich 
grotendeels richt op de mentale aspecten van beachvolleybal. Denk hierbij aan zaken als het 
stellen van doelen, het omgaan met tegenslag, het omgaan met (onderlinge) negativiteit, het 
coachen van elkaar, etc. Daarnaast zal Bart ook fungeren als klankbord voor de trainers. 
 

Trainings- en wedstrijdkleding 
Vanwege de uniformiteit, de gewenste uitstraling van het NBS-programma en de gemaakte 
afspraken met sponsoren zijn alle NBS-spelers verplicht om tijdens trainingen en toernooien 
de officiële resp. trainings- en wedstrijdkleding te dragen.  
 

Kledingpakket meisjes/dames: 
Het kledingpakket van de dames bestaat uit een blauw NBS-vest, een blauw NBS-shirt, een 
blauwe NBS-top. 

• Tijdens de training dragen de dames in ieder geval het NBS-shirt of de NBS-top, in 
combinatie met een zwart sportbroekje. 

• Tijdens de wedstrijden dragen de dames in ieder geval het NBS-shirt of de NBS-top, 
ook weer in combinatie met een zwart sportbroekje. Daarbij dient buiten de 
wedstrijden zo veel mogelijk het vest gedragen te worden, zodat onze sponsors goed 
zichtbaar zijn. 
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Kledingpakket jongens/heren 
Het kledingpakket voor de heren bestaat uit een blauw NBS-vest en twee blauwe NBS-shirts. 
 

• Tijdens de training dragen de heren in ieder geval het NBS-shirt, in combinatie met 
een zwarte sportbroek. 

• Tijdens de wedstrijden dragen de heren het NBS-shirt, ook weer in combinatie met 
een zwarte sportbroek. Ook dient buiten de wedstrijden zo veel mogelijk het vest 
gedragen te worden, zodat onze sponsors goed zichtbaar zijn. 

 
Naast deze verplichte kledingstukken zijn er allerlei optionele NBS-items, waaronder: 
sportbroek, handdoek, rugzak, ... Ook is het mogelijk om extra shirts te bestellen. 
 

Wedstrijdbal 
Bij alle toernooien moet je zelf zorgdragen voor een goede wedstrijdbal (waarmee je tevens 
inspeelt voor de wedstrijd).  Heb je nog geen beachvolleybal? Er kan ook een bal aangeschaft 
worden via Beachvolley-Eindhoven op een van de trainingsavonden. 
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Contactgegevens 
 

Doorgeven deelname toernooi(en) 

• Trainer  
 

Doorgeven afwezigheid / vakantie 

• Trainer 
 

Training- en wedstrijd-gerelateerde zaken 

• Trainer 
 

Organisatie-gerelateerde zaken 

• nbs@beachvolley-eindhoven.nl 

• Contactpersoon bestuur Beachvolley-Eindhoven: Marc van de Grift 

• Telefoon: 06 304 533 53 
 

Website 

• https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/nbs 
 

Gedragsregels en vertrouwenscontactpersonen 

• https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/over-ons 
 

Trainers 
 
Bart Schmeits  

• 06 1259 3178 
 
Roel Coenen 

• 06 11012932 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:nbs@beachvolley-eindhoven.nl
https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/nbs
https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/over-ons
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Social Media Guidelines 
 
NBS Eindhoven heeft twee Social Media kanalen; Facebook en Instagram. 
www.facebook.com/nbseindhoven 
www.instagram.com/nbseindhoven 
 
Beachvolley Eindhoven heeft een eigen facebook: 
https://www.facebook.com/beachvolleyeindhoven 
 
Laat zoveel mogelijk familie en vrienden ons volgens via de sociale kanalen! 
Post je zelf foto’s en berichten over de beachvolleybal trainingen en toernooien? Tag NBS 
Eindhoven (@nbseindhoven) en Beachvolley-Eindhoven (@beachvolleyeindhoven ) in je 
bericht en/of gebruik de hashtags #beachvolleybal én #nbseindhoven en 
#beachvolleyeindhoven. 
 

Verenigings-webshop = Gratis sponsoring via Sponsorkliks!! 
 
Via Facebook: Het knopje ‘Shoppen’ op de omslagfoto van de NBS-pagina 

 
 
 
Via de website:  
https://www.beachvolley-eindhoven.nl/ en ga rechtsonder op de pagina 
 
 
Via de volgende direct-link: 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3539&v=website&cn=NL&ln=nl   
 
 
 
 

  

http://www.facebook.com/nbseindhoven
http://www.instagram.com/nbseindhoven
https://www.facebook.com/beachvolleyeindhoven
https://www.beachvolley-eindhoven.nl/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3539&v=website&cn=NL&ln=nl
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Kosten 2020 

NBS selectietrainingen en lidmaatschap Beachvolley Eindhoven 
Als je geselecteerd bent en je inschrijft voor het NBS-programma, word je lid van de 
vereniging Beachvolley Eindhoven. De lidmaatschapskosten voor de NBS zijn 220 euro. 
Hiervoor krijg je trainingen, krijg je begeleiding op toernooien en kan je deelnemen aan alle 
activiteiten van Beachvolley Eindhoven. Ook krijg je hiervoor je kledingpakket. Na afloop van 
het seizoen eindigt je lidmaatschap. Voor de betaling van het lidmaatschap wordt gebruik 
gemaakt van een machtigingsformulier voor automatische incasso. Dit formulier krijgen alle 
geselecteerden en dit dient ondertekend ingeleverd te worden bij de NBS administratie. 
Incasso zal in 2 delen zijn; het eerste deel eind mei, het tweede deel eind juli. 
  

NBS beachkleding 
De kosten van het verplichte kleding pakket worden gedeeltelijk betaald uit de 
lidmaatschapskosten en deels uit sponsoring. Hiervoor geldt dus geen extra eigen bijdrage. 
Er zijn ook een aantal optioneel aan te schaffen NBS kledingstukken en accessoires. Deze kan 
je op de selectietraining bestellen. 
 

Bijdrage beachstage Salou 
Voor de beachstage naar Salou geldt een aparte eigen bijdrage om de reis kostendekkend te 
kunnen organiseren. De hoogte van de bijdrage wordt later bekend gemaakt.  
 

Supporters & Sponsoren  
 

Sponsoren 
Als NBS Eindhoven zijn we ambitieus en willen we onze successen een vervolg geven en 
verder uitbouwen. Om dit mogelijk te maken zijn we sterk afhankelijk van sponsoren en 
supporters. Daarom willen wij graag een beroep doen op de spelers van NBS Eindhoven! 
 
Aan welke ambities moet je dan zoal denken? 

• Gast-training bij NBS Eindhoven door een van de bondcoaches van Beachvolleybal Team 
Nederland. 

• Uitgebreider aanbod van materialen om specifieke, fysieke en technische aspecten te 
trainen. 

• Blessureconsult o.l.v. een professionele fysiotherapeut op (een van de twee) 
trainingsavonden. 

• NBS Pop-Up strandtentjes voor toernooidagen 
 

Bedrijven 
Voor bedrijven hebben we een speciale supportersfolder opgesteld waarin staat beschreven 
wat wij als NBS Eindhoven terug kunnen doen voor het bedrijf. Mocht er een optie tussen 
staan waarvan het bedrijf gecharmeerd is, en willen ze ons financieel of in natura 
ondersteunen, dan gaan wij daar graag over in gesprek om tot een mooie overeenkomst te 
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komen! De digitale supportersfolder is op te vragen bij je trainer of via een mail naar 
nbs@beachvolley-eindhoven.nl. 
 
Voor bedrijven die graag een uiting willen op de trainings- en wedstrijdkleding is het van 
belang dat wij vóór 1 maart met hen in contact komen i.v.m. het bedrukken van de kleding. 
Onze vraag aan jullie is dus om na de laatste selectieronde direct aan de slag te gaan met het 
zoeken van sponsoren en supporters 
 

Vrienden van NBS Eindhoven 
Ook jullie familie, vrienden, kennissen, noem maar op, kunnen NBS Eindhoven helpen! Vanaf 
maar €25,- per seizoen kunnen zij ‘vriend van NBS Eindhoven’ worden. Als waardering 
hiervoor, krijgen ze een plaatsje op onze website. De nieuwe ‘vrienden van’ hebben de 
mogelijkheid om een machtiging in te vullen voor een automatisch incasso, of het bedrag 
contant aan jullie mee te geven.  
 
Sponsoren vormen een zeer belangrijk onderdeel van de financiële begroting van de NBS. Dus 
iedere NBS deelnemer vragen wij om zich in te zetten om sponsors te zoeken en mensen te 
vinden die vriend van de NBS willen worden.  

mailto:nbs@beachvolley-eindhoven.nl

