
Exclusieve pre-sale WK Beachvolleybal van start!

Beste ambassadeur,

Allereerst de beste wensen en een gezond, liefdevol 
en ulteam sportief 2015 gewenst! 

Volleybal 2015 wordt fantastisch! Ter promotie 
van de WK Beach, het EK dames en het volleybal 
in het algemeen is de campagne Join Volleybal 
gelanceerd. Met Join Volleybal willen we heel 
Nederland met volleybal in aanraking laten komen. 

Via deze nieuwsbrief informeren we je graag over 
de pre-sale van de WK Beach die vandaag gestart 
is, de ticket sale van het EK Dames, de campagne 
Join Volleybal en meer! 

2015, het jaar waarvan je wist dat die zou komen...
Dit jaar is hét volleybaljaar! De exclusieve pre-
sale kaartverkoop voor Nevobo-leden voor de 
Wereldkampioenschappen Beachvolleybal in ons 
eigen land (26 juni – 5 juli) is begonnen! 

De volleyballers van jouw club krijgen als eerste 
de kans om de beste tickets voor de mooiste 
wedstrijden te kopen. Dat kan alleen met de 
speciale code die je als Oranje-ambassadeur krijgt. 
Je vindt deze op de website. Let op: deze pre-sale 
loopt tot en met 15 februari.

Hoe mooi zou het zijn als we straks al bekend 
kunnen maken dat het stadion op de Hofvijver is 
uitverkocht voor de openingsavond, halve finales en 
de finales!

Jij als Oranje-ambassadeur kunt ons daarbij 
helpen. We rekenen erop dat jij bij jouw club het 
enthousiasme en vooral de kaartverkoop voor de 
WK beachvolleybal aanjaagt. Schakel de webmaster 
van je club in. Gebruik de website en social media-
kanalen van de club en deel alles over de WK.
Klik hier voor de pre-sale toolkit met posters en 
speciale banners voor op websites en facebook.

Zorg ervoor dat de leden van jouw club 
vanaf nu met de unieke code op de website  
www.volleybal.nl/wkbeach2015 kaarten bestellen. 
Hoe meer kaarten er met jouw code worden 
gekocht, hoe groter de beloning voor jou als 
ambassadeur. We belonen jouw inspanningen 

Als ambassadeur vervul je een centrale rol binnen 
de club, ben je onze contactpersoon voor tickets, 
heb je voorrang bij het bestellen van kaarten en 
krijg je superleuke extra’s voor jezelf en/of je club. 
Bedankt voor al je inspanningen om van 2015 een 
topjaar te maken en de stadions Oranje te (laten) 
kleuren. Wij hebben er enorm veel zin in! 

Heb je vragen, mail ons dan via 
communicatie@nevobo.nl.

Met vriendelijke groet,
Bianca van Meurs & Caroline Wensink

sowieso met twee entreekaarten voor een sessie 
met poulewedstrijden naar keuze. Maar het kan nog 
mooier voor je uitpakken!

Bij verkoop van 50 tickets: 
- 4 tickets voor poulewedstrijd naar keuze
Bij verkoop van 100 tickets: 
- 2 finaletickets 
Bij verkoop van 200 tickets: 
- 2 tickets voor de openingswedstrijd
Bij verkoop van 350 tickets: 
- 2 VIP-tickets voor dag met poulewedstrijden naar 
keuze + uitnodiging voor de Openingsceremonie in 
Koninklijke Schouwburg (Den Haag)

Aan de hand van de code kunnen we zien wat jouw 
‘score’ is. Zorg er dus voor dat jouw clubgenoten 
in de gehele periode tot aan de WK deze code 
gebruiken bij het kopen van kaarten, ook na de 
pre-sale periode.

Dus: maak hele teams enthousiast om tegelijk 
kaarten te kopen of organiseer tussen nu en 15 
februari bijvoorbeeld een WK-zaterdag met leuke 
activiteiten op jouw club en zorg ervoor dat jullie 
straks bij de finales met de hele club op de tribunes 
zitten!

Wil je op de hoogte blijven van nieuws en acties
rondom de WK Beachvolleybal 2015? Like de
facebookpagina WKbeach2015 en volg via twitter
@WKbeach2015 en #wkbeach2015.

Pre-sale tickets op: www.volleybal.nl/wkbeach2015

Join Volleybal!

WK Beachvolleybal26 juni - 5 juli 2015

Beste ambassadeur!

Join Volleybal campagneteam
Bianca van Meurs & Caroline Wensink

Nieuwegein, 5 januari 2015

Het Europees kampioenschap in eigen land wordt 
in 2015 het hoogtepunt voor onze populaire Oranje-
meiden. Het EK wordt samen met België (de Yellow 
Tigers spelen hun poulewedstrijden in Antwerpen) 
georganiseerd. Nederland speelt alle wedstrijden 
in eigen land. Onze nationale ploeg speelt op 26, 
27 en 28 september 2015 haar poulewedstrijden in 
Apeldoorn. De tegenstanders zijn achtereenvolgens 
de winnaar van de kwalificatiewedstrijd Frankrijk-
Slovenië, Polen en Italië. Kaarten zijn te verkrijgen via  
www.eurovolley2015.eu. 

28 september 2015 | Nevobo-dag
De wedstrijd tegen topland Italië op 28 september 
wordt een speciale Nevobo-dag. Kaarten voor 
deze wedstrijd zijn – met uitzondering van de 
passe partout – alleen te verkrijgen via jou als 
ambassadeur van de club. Een belangrijke dag voor 
de volleybaldames. Zij hebben onze support hard 
nodig.

Ook in Rotterdam en Eindhoven ben je voor 
topvolleybal absoluut aan het juiste adres. In 
Rotterdam speelt onder meer Rusland (meervoudig 
Olympisch en wereldkampioen). In Eindhoven zie je 
top tien landen als Servië en Duitsland.  De finales 
van het EK zijn in Ahoy Rotterdam. 

Wat vragen wij van jou?
Hoe meer kaarten er tegelijk worden gekocht 
door jou als ambassadeur voor de kraker op 28 
september, des te groter het voordeel en de 
beloning, voor jou en je club!

“What’s in it for me?”
Binnen een prijscategorie betaal je 9 kaarten en 
krijg je er 1 gratis; bij 18 + 2 gratis; bij 27 + 3 
gratis, enz. Jij neemt per e-mail contact op met de 
EK-organisatie via info@eurovolley2015.eu voor de 
afhandeling van jullie aanvraag. 

Voor de  ambassadeur - en club - die met de 
meeste oranjefans afreist naar Apeldoorn op 28 
september hebben we een mooie beloning. Jullie 
zijn allemaal onze gast op de finaledag van het EK 
Volleybal Dames in Ahoy! 

Wil je op de hoogte blijven van nieuws en 
acties rondom het EK Volleybal Dames? Like 
de facebookpagina CEVwomensEC en volg  via 
twitter @CEVwomensEC en #CEVwomensEC. Ben 
je fan van de Oranje-meiden, volg ze dan op de 
facebookpagina nederlandsdamesvolleybalteam of 
via twitter @volleybaldames en #voorelkaar.

Ga voor tickets naar: www.eurovolley2015.eu

EK Volleybal Dames26 september - 4 oktober 2015
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Gisteren vond tijdens het NK Beach Indoor in 
Aalsmeer de Kick-off met de ambassadeurs 
plaats. Met zo’n 40 enthousiaste ambassadeurs 
zijn de evenementen en plannen besproken. De 
Kick-off startte met een presentatie van Michel 
Everaert (directeur sport Nevobo) over wat 2015 
gaat betekenen voor het volleybal. Daarna deelde 
WK toernooidirecteur, Bas van de Goor, de Ins 
& Outs van de WK Beachvolleybal, het grootste 
sportevenement van 2015. Ronald Buijs (EK 
organisatie Shivers) nam de aanwezigen mee 
op weg naar het EK Dames en zoomde in op de 
belangrijke rol van onze Oranje-meiden binnen de 
campagne. 

De JoinVolleybalTour, hét mobiele volleybalpretpark, 
stond ook in Aalsmeer en natuurlijk namen we daar 
een kijkje.

Aansluitend werd er ook nog ‘gewerkt’. Tijdens de 
inspiratiesessie, die Bas van de Goor aftrapte als 
oud international en Olympiër,  werden volop ideeën 
uitgewisseld: over de rol van de ambassadeur, 
welke activiteiten op de club georganiseerd kunnen 
worden én natuurlijk op welke wijze zoveel mogelijk 
leden met elkaar de events gaan bezoeken.

Tenslotte werden de WK & EK-promotiematerialen 
verspreid. Mocht je de bijeenkomst op 4 januari 
hebben gemist, dan ontvang je de materialen per 
post! Vraag aan jou: zorg je ervoor dat niemand 
binnen jullie club de events kan missen?!

Join Volleybal!
Kick-off ambassadeurs op 4 januari

Join Volleybal!

Kalender Oranje Events 2015

Kansen voor de club!

De WK Beachvolleybal en het EK Volleybal Dames 
bieden de kans om heel Nederland met volleybal 
in aanraking te laten komen! Niet alleen door de 
aandacht rondom de twee topevents, maar ook 
zeker door de mogelijkheden om het volleybal te 
promoten. Hiervoor is subsidie beschikbaar vanuit 
VWS, provinciale en lokale overheden. 

Om deze reden is de campagne Join Volleybal 
gestart. Ter promotie van het volleybal en de 
twee topevents gaan bekende volleybalnamen het 
land in om clinics, presentaties en/of workshops 
te verzorgen. Daarnaast keren de voormalige en 
huidige spelers terug naar hun oude school en/
of club, rijdt een unieke volleybalbus met gave 
volleybalattracties door het land, spelen de Oranje 
teams regelmatig in op eigen bodem en meer! Dit 
kan ook bij jouw club!

Vanuit de campagne Join Volleybal zijn er subsidies 
beschikbaar voor clubs voor de organisatie 

van clinics en (open) toernooien en kunnen 
gave extra’s aangevraagd worden. Denk hierbij 
aan een bezoek van een (oud) international of 
de JoinVolleybalTour, de promobus met gave 
opblaasbare volleybalattracties. Om het clubs zo 
makkelijk mogelijk te maken om te zorgen voor 
publiciteit rondom de clubactiviteiten is een online 
tool beschikbaar, JoinComm. Deze maakt op basis 
van de informatie die wordt ingegeven een gratis 
communicatieplan met middelen, zoals een flyer, 
poster en banner. Ook kan hiermee subsidie worden 
aangevraagd wanneer de activiteit daarvoor in 
aanmerking komt. Is jouw club er al mee aan de 
slag?

Op www.volleybal.nl/join lees je er alles over. Bij 
de downloads vind je de Join Volleybal flyer (bij 
drukwerk), de clubposter en een advertentie voor 
in jullie clubblad ter promotie van de campagne en 
de twee topevents. 

De JoinVolleybalTour
op bezoek bij Sovicos

Edwin Benne op bezoek
oud international geeft clinic

Back to School - Madelein Meppelink
terug naar haar basisschool

9 t/m 11 januari WKK U21 - Jong Oranje Heren Landstede Sportcentrum, Zwolle 
31 mei*  EKK Heren | NED-SPA locatie volgt
6 & 7 juni* World League | NED-BEL Maaspoort Sports & Events, ‘s-Hertogenbosch
13 & 14 juni* World League | NED-FIN Topsportcentrum, Almere
20 & 21 juni* World League | NED-POR MartiniPlaza, Groningen
26 juni t/m 5 juli WK Beachvolleybal  Den Haag - Amsterdam - Rotterdam - Apeldoorn
September 2015 Gelderland Cup - Dames locatie volgt
September 2015 DELA Trophy - Dames locatie volgt
26 sept. t/m 4 okt. EK Volleybal Dames  Rotterdam - Eindhoven - Apeldoorn - Antwerpen
*dagen onder voorbehoud van wijzigingen

Natuurlijk vinden er in 2015 naast de twee 
topevents meer gave evenementen plaats. Voor 
de WKK die dit weekend plaatsvindt, is geen 
kaartenactie voor clubs geweest. Voor de World 

League wedstrijden en de EK kwalificatiewedstrijd 
tegen Spanje van de lange mannen ontvang je van 
ons een clubaanbieding wanneer alle speeldagen 
en tijden bekend zijn.

Ambassadeurs 
tijdens de Kick-off
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