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FONDSWERVING

Geen goed product? Dan geen acties!

Fondswerving en acties,
een extra bron van inkomsten
Steeds meer verenigingen zoeken naar externe geldbronnen. Steeds ver-
dergaande privatisering, stijgende exploitatiekosten en lagere subsidies
dwingen bestuurders naar andere mogelijkheden te zoeken. Er zijn
gelukkig vele manieren om extra fondsen te werven. Je kunt meedoen
aan bestaande landelijke acties of zelf acties ontwikkelen. Er zijn tiental-
len voorbeelden van succesvolle acties bekend, maar een goede organi-
satie van welke actie ook is wel belangrijk. Dit Serviceproduct gaat in op
een aantal uitgangspunten, doelstellingen, een plan van aanpak en nog
veel meer.

Tekst: Sportscan

Algemeen
Wil een actie om fondsen te werven slagen
dan zijn er aantal basisvoorwaarden, die niet
uit het oog mogen worden verloren:

• Er dient een prestatie te worden geleverd
en wel van een goede kwaliteit. Het maakt
daarbij niet uit of een product of een
dienst wordt geleverd. Deze voorwaarde
wordt gemakkelijk vergeten.Vergeet echter
niet, dat je mensen alleen kunt motiveren
als ze achter het product of dienst staan.

• Vermeld altijd het doel van de actie.
Dit vergroot de betrokkenheid van deel-
nemers aan de actie, omdat ze weten wat
het resultaat van de actie is. Dat maakt
het resultaat van hun inspanningen ook
zichtbaar en motiveert voor toekomstige
acties.

• Geef tussentijdse scores. Dit verhoogt de
betrokkenheid en motiveert.

• De activiteit zelf is eveneens van belang.
Wanneer die gekoppeld is aan een goed
doel zal het zeker stimuleren om mee te
doen aan de actie. De kans op succes is
bovendien veel groter wanneer de deel-
nemer er zelf ook iets aan over kan 
houden (zoals een loterij bijvoorbeeld).

1.Vorm
Er bestaat een directe en een indirecte vorm
van fondsenwerving. Bij de directe vorm
vraagt de gever niet om een tegenprestatie
en er is eigenlijk sprake van een gift.
De gever heeft over het algemeen sociale of
ethische motieven om deel te nemen. Bij de
indirecte vorm kan de gever iets terug krij-
gen voor zijn bijdrage. De meest bekende
vorm hiervan is wel de loterij. De indirecte
vorm van fondsenwerving heeft de meeste
kans op succes.

De kans op succes is groter naar mate de
deelnemers meer voor hun investering terug
kunnen krijgen.

Indien een product wordt verkocht moet dat
product wel de moeite waard zijn. Elke vere-
niging heeft producten die goed verkoopbaar
zijn onder leden en belangstellenden. Een
inventarisering van deze producten levert niet
zelden een lange lijst op.

Hierbij valt te denken aan shawls of paraplu’s
voor de supporters langs de lijn, maar ook
aan speelkaarten voorzien van afbeeldingen
om een bepaald doel te bereiken.Aan een
grote activiteit (jubileum of toernooi) kan een
sponsorkrant worden gekoppeld. Daarmee
wordt meer publiciteit gecreëerd voor de
sponsor en voor de verenigingsactiviteit.

Veel landelijke acties worden gekoppeld aan
goede doelen, zoals bijvoorbeeld de gehandi-
captensport. Dit vergroot het enthousiasme
van deelnemers om mee te doen.Wees niet
te bang om de omzet van producten of dien-
sten te zien stijgen als er meerdere maat-
schappelijke (lokale) doelen mee geholpen zijn.

Wanneer deelnemers aan fondswerfacties
verbonden kunnen worden aan de vereniging,
bijvoorbeeld als donateur, biedt dit grote kan-
sen bij succesvolle vervolgacties. Niet zelden
zijn mensen bereid uit enthousiasme een
kaderfunctie binnen de vereniging te vervul-
len (er zijn nog veel meer taken dan alleen
trainer of coach!) of kunnen donateurs bij
nieuwe fondswerfacties worden benaderd.

Communicatie over het verloop van de actie
is van groot belang. De aankondiging moet
helder en goed zichtbaar zijn en het doel van
de actie moet duidelijk zijn.Verder is het van
belang, dat de juiste doelgroepen worden
bereikt.

Uiteraard moeten ook de leden goed worden
geïnformeerd over de actie. Dit vergroot de
motivatie en de betrokkenheid.Via een ther-
mometer of sponsorbalk kan de huidige
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De KNKB heeft samen met Sportscan
diverse Serviceproducten ontwikkeld.
Elk Serviceproduct biedt een heldere
praktische verdieping op onderwerpen
uit de praktijk van sportbestuurders.
Per onderwerp worden landelijke ont-
wikkelingen besproken, tips en voorbeel-
den gegeven van collega-bestuurders en
kunt u gebruik maken van ervaringen
van anderen. Bij enkele Serviceproducten
horen aanvullende checklists, schema’s,
voorbeeldbrieven en documenten die u
direct kan toepassen in uw eigen vereni-
gingspraktijk. Deze aanvullingen vindt u
op de CD-rom. Doel van de Service-
producten is om bestuurders praktisch
te ondersteunen.

De KNKB en Sportscan verwachten niet 
voor elke vraag de beste oplossing te hebben.
Veelal bepaalt de ‘cultuur’ van de kaatsvereni-
ging het antwoord op de vraag. De KNKB
hoopt wel uw vereniging op weg te helpen,
de horizon te verbreden zodat Sportbestuur-
ders tijd over houden om actief dan wel 
passief ook zelf van sport te genieten.

Vragen 
Mocht u niet de informatie vinden die u zoekt
of heeft u aanvullingen? Laat het ons weten.

KNKB
Jan Rodenhuisplein 3
Postbus 131, 8800 AC  Franeker
Tel. 0517 39 73 00  Fax. 0517 39 73 38
Internet: www.knkb.nl
Email: info@knkb.nl

Uitgever, redactie en correspondentie
Sportscan BV
Ontwerp en vormgeving Serviceproducten
Sportscan BV
Postbus 1570, 8001 BN  Zwolle 
Tel: 038 - 422 7168 
Fax: 038 - 422 75 26 
Internet: www.sportscan.nl

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden 
ontleend. Niets van deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Het auteursrecht van deze Serviceproducten 
en de daarin verschenen artikelen alsmede de 
informatie die via de site www.sportvraag.nl
wordt aangeboden, worden door de uitgever
voorbehouden. Het verlenen van toestemming 
tot publicatie houdt in dat de auteur de uitgever,
met uitsluiting van ieder ander, machtigt de bij de
auteurswet door derden verschuldigde vergoeding
voor kopiëren te innen of daartoe in en buiten
rechte op te treden.
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opbrengst worden weergegeven. Maar voor
de verbouwing van een clubhuis is ook het
bouwen van een muurtje (in karton of plastic)
te overwegen, waarbij elke baksteen een
bepaald bedrag voorstelt.

Vergeet ook niet na de actie de betrokkenen te
informeren over het resultaat, ook als niet de
volle honderd procent van de doelstelling is

behaald.

Voor een goed verloop van de actie is het
belangrijk dat bestuurders en organisatoren
achter de actie staan. Het doel van de fonds-
werfactie dient te passen bij de doelstelling
van de vereniging. Ook de organisatie en
medewerking van deelnemers is absoluut
noodzakelijk. Deelnemers en medewerkers
aan de actie moeten zich altijd in het gestel-
de doel kunnen vinden.

Evalueer een fondswerfactie altijd. Geef 
duidelijk aan welke punten voor verbetering
vatbaar zijn en wat er succesvol is verlopen.
Het zal de organisatie van vervolgacties ver-
eenvoudigen.

Voor de uitvoering is een zorgvuldige plan-
ning onontbeerlijk. Een actie kan een grote
flop worden indien deze samenvalt met
andere wervingsacties (ook van andere vere-
nigingen!) of indien een tijdstip wordt geko-
zen waarop al een behoorlijk beroep op het
bestaande kader wordt gedaan. Bijvoorbeeld
tijdens de voorbereidingen voor een nieuw
seizoen. Het zijn vrijwel altijd vrijwilligers die
de kar moeten trekken en die veelal zwaar
belast zijn met verschillende taken.

Plan van aanpak
• Inventariseer ideeën 

Breng alle ideeën in kaart, ook bestaande.
Succesvolle acties zijn een voorbeeld
voor u. waarom was de actie succesvol?
Wat was daarvoor nodig en wat leverde
het op? Gebruik ook uw eigen creati-
viteit. Maak ook een lijst van georgani-
seerde acties.

• Inventariseer middelen 
Hoeveel mensen zijn beschikbaar en welke
leeftijd hebben ze? Hoeveel tijd hebben ze
beschikbaar en in welk gebied zouden ze
inzetbaar zijn? 

• Stem ideeën af op de middelen 
Test elk idee op uitvoerbaarheid door te
kijken of je voldoende middelen en men-
sen tot je beschikking hebt. Een aantal
ideeën zal om praktische redenen afvallen.

• Maak een keuze: deelnemen aan georgani-
seerde actie of zelf actie nemen.
Het ontwikkelen van eigen ideeën vraagt
meer inspanning en soms enig risico als er
een investering moet worden gedaan. Met
een uniek idee kun je echter wel opvallen.
Voor deelname aan een georganiseerde
actie is de ondersteuning in reclame
meestal beter, maar er zijn meestal meer
(concurrerende) verenigingen die aan de
actie deelnemen.

• Maak een begroting 
Geef in de begroting aan wat de actie op
moet leveren en welke kosten of investe-
ringen er mee gemoeid zijn. Denk hierbij
ook aan een attentie voor de deelnemers
en begeleiders van de actie.

• Communiceer naar betrokkenen 
De uitvoerenden van de actie, de begelei-
ding en de doelgroep waarop de actie is
gericht moeten goed geïnformeerd wor-
den. Doe dat door middel van persoon-
lijke uitnodigingen,
flyers en vooral mond-tot-mond reclame.
Met deze laatste kun je mensen direct 
enthousiast maken.

• Plan de actie, mensen en tijd 
Hoeveel mensen zijn er nodig en wat
wordt er precies van ze verwacht? 

• Zorg voor goede begeleiding 
Zorg voor duidelijke instructies en geef
helder aan wat het doel van de actie is.
Geef aan wat de actie oplevert voor de
vereniging en henzelf. Gebruik ook het
clubblad, een mededelingenbord, etc.
Wellicht een kleine voorlichtings- of
introductieavond? 

• Informeer de doelgroep rechtstreeks 
Gebruik flyers om aandacht te trekken
voor de actie. Maak daarin duidelijk voor
welke vereniging de actie is opgezet, wat
de actie inhoudt, hoe men kan deelne-
men, wat het kost en hoe de fondsen-
wervers te herkennen zijn. Maak voor
dat laatste gebruik van opvallende kleding
of een identiteitskaart.

• Zorg voor informatie naar de pers  
Een persbericht in huis-aan-huisbladen
zorgt voor extra ondersteuning van de
actie. Een actie kan bovendien ook aange-
kondigd worden. Zie H08 Evenementen
& wedstrijden voor wat er in een pers-
bericht moet staan.

• Neem indien nodig contact op met de
gemeente. Soms is een vergunning nodig
voor bepaalde loterijen of huis-aan-huis-
acties. Neem om problemen te voorko-
men altijd vooraf contact op met de
gemeente.

• Zorg voor een gezellige afsluiting 
Enthousiasme en een goed resultaat 
van de deelnemers en begeleiders moet
worden beloond.Vang hen na afloop van
de actie op met een hapje en een drank-
je. Op die manier wordt het een gezellig-
heidsactiviteit en wordt het gemakkelijker
om voor opvolgende acties deelnemers
te krijgen.

2.Voorbeelden
Onderstaand volgt een korte beschrijving
van een aantal acties die door anderen met
succes zijn uitgevoerd. Houdt u er wel reke-
ning mee dat deze opsomming nog niet
hoeft te betekenen dat deze binnen uw vere-
niging uitgevoerd kunnen worden en al hele-
maal niet met hetzelfde resultaat.

Voor het houden van een loterij moet 
ingevolge artikel 3 van de Wet op de kansspelen 
een vergunning worden aangevraagd.Aan het 

houden van een loterij zijn een aantal wettelijke
voorschriften verbonden. Zo is er een maximum

gesteld 
aan het prijzenbedrag en premies en 

moet de opbrengst tevens zijn bestemd voor het 
algemeen belang. Indien prijzen en premies 
gezamenlijk een grotere waarde hebben dan 

s 4.500,- dan moet de vergunning aangevraagd 
worden bij het Ministerie van Justitie.

Voor loterijen met prijzenbedragen en premies 
onder de s 4.500,- kunt u en vergunning 

aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Kledingbingo
Als tegenprestatie van een sponsorovereen-
komst krijgt een vereniging ten tijde van de
jaarlijkse uitverkoop van een sportzaak 
ongeveer s 750,- aan kleding en schoeisel.
De bingo waarbij dit te winnen is, levert de
vereniging jaarlijks ongeveer s 2.000,- op.
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Barbecue-avond
Een kaatsvereniging organiseert eens per jaar
voor haar leden en introducés een barbeque-
avond. In ruil voor reclamemogelijkheden op
borden, advertenties en affiches levert de
sponsor - een poelier - daarvoor de ingre-
diënten.Voor s 10,- eet men de lekkerste
vlees stukjes. Dit idee slaat bij de leden en
introducés zo goed aan, dat al jaren lang 
zo’n 400 mensen deze avond bezoeken.
De opbrengst voor de vereniging bedraagt 
s 4.500,-.

Rad van avontuur
Het genummerde entreebewijs is het lot-
nummer. Gelijk na afloop van een wedstrijd
wordt het rad van avontuur in de vereni-
gingskantine in werking gezet. Gezellig, het
levert wat op en de kantineopbrengst gaat
omhoog.

Huis aan huis verkoopacties
De verkoop van wenskaarten, kerstbakjes,
oliebollen enz. Een zeer lucratieve vorm 
van huis aan huis verkoop is het verkopen
van couponnenboekjes. Het principe is 
gebaseerd op het verlenen van korting op
artikelen en goederen die dagelijks gebruikt
worden.

De organisatie van clubavonden
Denk daarbij aan klaverjas- en bridgetoer-
nooien, spelletjes-avonden, puzzeltochten,
droppings, wildeetavonden.

Rommelmarkten
Kunnen opbrengsten hebben van duizenden
guldens afhankelijk van planning en publiciteit.

Droomveiling
Deze veiling geeft iedereen de kans om 
een dag bijvoorbeeld piloot, burgemeester,
fotograaf, kok of dierenarts te zijn.
Allerlei beroepen worden geveild, waarbij de
hoogste bieder een dag nauw samenwerkt
met een professional op het vakgebied van
zijn dromen. Het idee van een veiling hoeft
natuurlijk niet beperkt te worden tot een
beroep. Een autorijschoolhouder leverde als 
sponsorbijdrage gratis autorijles totdat het
rijbewijs gehaald werd. De veiling van deze
bijdrage leverde de organisatie meer dan 
s 450,- op, terwijl de impact van de reclame
die hiervan uit ging de rijschoolhouder een
veelvoud opleverde.

Auto’s wassen
Gedurende een dag, weekend of week is 
er op alle parkeerplaatsen in de stad of het
dorp de gelegenheid voor s 2,80 je auto te
laten wassen. Uitvoering uiteraard door alle
leden van de vereniging.Wel eerst even met
de gemeente bespreken.

Langlaufen
Een hockeyvereniging maakte een grote klap-
per met het aanbod te langlaufen. In samen-

werking met de plaatselijke sportzaak werd
in recordtijd ingespeeld op de sneeuwval.
Rond het eigen complex werd een parcours
uitgezet, waar voor s 5,- per persoon 
(inclusief een kop erwtensoep) een half uur
gelanglauft kon worden. In drie dagen tijd
maakten niet minder dan vijftienhonderd
personen gebruik van dit aanbod.
Inkomsten: s 7.500,-

Gok de goal
Toepasbaar bij sporten waar sprake is van
het maken van doelpunten. Een wedstrijd 
van 90 minuten kan worden opgedeeld in 90
bonnen van 1 minuut of 180 bonnen van 30
seconden. Er zijn drie prijzen te verdelen, die
worden uitgekeerd aan degenen die een bon
hebben die correspondeert met het tijdvak
waarin wordt gescoord. Een alternatief is
bonnen te verkopen met de exacte tijd van
een duursport (snelste tijd of op persoon),
zoals bij schaatsen en hardloopwedstrijden.

Etalageloop
Een atletiekvereniging houdt eenmaal per
jaar een etalageloop. Dwars door het dorp 
is voor de atleten een parcours uitgezet.
In diverse winkeletalages zijn letters verbor-
gen. Samen vormen deze letters een bepaald
woord. Uiteraard moet het woord door de
deelnemende atleten gevonden worden.
De winkeliers betalen s 65,-.Totaal twintig
deelnemende winkeliers betekende een
opbrengst van s 1.300,-

Verlotingen
Bijna altijd lucratief; een gokje wagen zit de
Nederlander in het bloed. Goede momen-
ten voor verlotingen zijn in de kaatswereld
veel toegepast bij een topwedstrijd en jubi-
lea. Informeer wel bij de gemeente of een 
vergunning noodzakelijk is.

Kruiswoordpuzzel
Puzzel gebaseerd op de historie van de club,
het dorp of stad waar de club speelt of op
de sporttak. Gegarandeerd een hoge
betrokkenheid. De puzzel is te koop en er
zijn prijzen te winnen.

Sportpoule
Niet alleen de uitslag van het eerste team
voorspellen, maar ook de overige wedstrijden
uit dezelfde poule.Wie wordt er kampioen?
Wie redt het niet? Maak een herzieningsron-
de mogelijk in de winterstop tegen aftrek van
een aantal behaalde punten. Publiceer regel-
matig tussenstanden in het clubblad.

Evenementen
Het openstellen voor niet-leden aan ver-
schillende evenementen, zoals bijvoorbeeld
een zeskamp. Met dit evenement werd de
wijk ingetrokken en deelnemers geworven.
Iedere deelnemer betaalde inschrijfgeld en
bovendien waren de kantineomzetten extra
hoog.

Koe ontlast / Ko skite
Maak een tekening van het veld en verdeel
daarop het veld in 100 gelijke vakken en
nummer deze. Ieder ´vak´ wordt verkocht.
Laat een koe los op het veld en degene die
het lot heeft gekocht dat overeenkomt met
het vak waar de koe ´ontlast´, wint een prijs.
Wij raden aan deze actie niet bij binnen-
sporten toe te passen.

Milieuactie
De buurt ergert zich al tijden aan het zwerf-
vuil in het park. Na overleg met de gemeen-
te maakte de jeugd van de vereniging op een
drukke zaterdagmiddag het park schoon. Er
werden op de nabij gelegen winkelstraat en
in het park zelf folders aan passanten uitge-
deeld. Er werd bijna s 550,- opgehaald.

Milieu: Lege Cartridges
Veel leden zijn in het bezit van een printer
bij hun computer. De lege cartridge kan het
nodige geld opleveren. Zet in het clubhuis
een gele milieubak neer en verzoek alle
leden hun lege cartridge in deze bak te
deponeren. Deze kunnen ingeleverd worden
tegen een redelijke vergoeding. Er zijn vere-
nigingen die hier maandelijks zo’n s 50,- 
tot s 100,- mee verdienen.

Milieu: Oud Papier
Veel gemeentes in Nederland hebben een
milieu vriendelijke actie voor verenigingen.
Verenigingen kunnen namelijk 1 x per
maand in een wijk oud papier ophalen, wat
door bewoners netjes aan de weg wordt
gezet. Een aardige inspanning die veel geld in
het laatje kan brengen.Gemeentes hebben
een garantie prijs ingesteld mocht het papier
een bodem prijs bereiken. Deze garantieprijs
zorgt er voor dat het voor de ophalers toch
aantrekkelijk blijft het papier maandelijks op
te gaan verzamelen. Er zijn verenigingen die
jaarlijks tussen de s 4500,- en s 7000,- aan
oud papier ophalen. Informatie kunt u 
krijgen bij de afdeling milieuzaken van uw
gemeente of op de site van uw gemeente.

Subsidies
Verenigingen die plannen maken voor het
bouwen van clubhuizen, sporthallen, aanleg-
gen van kunstgrasvelden zoeken altijd naar
mogelijkheden om subsidie voor een der-
gelijk project te krijgen. Subsidies worden

Wat was er voor 

de fondswerfactie

nodig en wat 

leverde het op?
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gegeven in vormen van renteloze leningen 
of bijdragen tot een maximum bedrag in de
kosten. Het zijn veelal gemeenten of provin-
cies, waar de vereniging is gehuisvest, die de
subsidies verstrekken.Via de gemeente kunt
u ook informatie krijgen over de aanleg van
sportaccommodaties waarvoor het Rijk sub-
sidies verstrekt. Ook zijn er bedrijven die u
met raad en daad kunnen bijstaan voor het
verwerven van subsidies. Een voorbeeld
hiervan is PNO Consultants: www.pno.nl.

Georganiseerde acties
Grote Clubactie
Van alle georganiseerde fondswervende
acties is de Grote Club Actie ongetwijfeld de
bekendste.Verenigingen die willen meedoen
of nadere informatie wensen over de Grote
Clubactie kunnen zich aanmelden via
www.clubactie.nl of  www.supportactie.nl 
of bellen 013 - 455 28 25.

Mars Fun*d*raising
Het middel om op een leuke en snelle
manier geld te verdienen voor de club.
Tijdens de actie worden speciale Fun *d* -
raising doosjes verkocht.Al jaren een groot
succes! Voor meer informatie: 0800 - 022 64
24 of kijk op www.marsfundraising.nl.

Sponsor Loterij
De Sponsor Loterij is een snel groeiende
loterij met inmiddels bijna een miljoen leden.
De vereniging verkoopt zelf de loten, waar-
van de helft (dat is s 5,- per lot) voor de
club is. Omdat dit een actie is met een continu
karakter lopen de inkomsten al snel op.
Voor meer informatie: 0900 - 300 14 00 of
www.sponsorloterij.nl.

3. Plan van Aanpak
Inventarisatie van ideeën
Breng alle bestaande acties in kaart.
Met name die in uw omgeving zijn van
belang.Waren deze succesvol? Hoe heeft
men het daar aangepakt? Wat was ervoor
nodig en wat leverde het op? Beperk u niet
tot bestaande acties, maar gebruik ook uw
eigen creativiteit. Zet in en brainstorm alle
ideeën op papier, hoe zot ze in aanvang ook
mogen klinken.Verwerp ideeën niet te vlug.
Soms moet een idee rijpen.Vergeet ook niet
te inventariseren in welke georganiseerde
acties u zo kunt instappen. Er zijn diverse
aanbieders van dergelijke georganiseerde
fondswervingacties die u een hoop organisa-
tie uit handen kunnen nemen en u een goed
te verkopen product kunnen aanreiken.

Inventarisatie van middelen
Hoeveel leden zijn beschikbaar? En wat is
hun leeftijd? In welke leefomgeving wordt de
actie gehouden (stad, dorp, korte afstanden,
lange afstanden, drukke wegen of juist niet).

Afstemming ideeën op middelen 
Beoordeel de ideeën nu op haalbaarheid
door ze op de middelen te leggen. Een aantal
zal nu om praktische redenen reeds afvallen.

Keuze maken: zelf doen of instappen
Bij het ontwikkelen van een eigen fonds-
werfactie kan iedere vereniging een uniek
product ontwikkelen. Maar dat vraagt vaak
ook extra inspanningen en risicodragende
investeringen. Het doel van fondswerving is
het genereren van extra inkomsten, het liefst
zonder eigen risico of voorinvesteringen.
Voor veel verenigingen is het juist daarom
interessant zich aan te sluiten bij een
bestaande actie, die deze risico’s van u 
overneemt. Eerder in dit Serviceproduct
heeft u al informatie aangetroffen over 
dergelijke bestaande acties.

Informeren
Om verzekerd te zijn van een succesvolle
actie, moeten met name vier groepen geïn-
formeerd en geïnstrueerd worden: de uitvoe-
renden, de begeleiding, de doelgroep waarop
de actie gericht is en de media.

De uitvoerenden
Hoeveel zijn er nodig? Hoe ziet de actie er
precies uit? Wat wordt er van hen gevraagd?
Wat levert de actie voor de vereniging op?
Wat levert de actie voor henzelf op? Deze
groep dient juist te worden geïnformeerd,
met name door de groep begeleiding. Maar
maak ook gebruik van alle overige communi-
catiemedia, zoals clubblad, mededelingenbord,
leiders, etc.

De begeleiding 
Naast alle aspecten zoals die zijn omschreven
bij uitvoerenden, hier tevens speciale aan-
dacht geven aan details, zoals aandacht voor
de veiligheid en het motiveren van de uit-
voerenden. Het is verstandig om een voor-
lichtingsavond voor deze groep te beleggen
waarin u hen nauwkeurig informeert en waar
men gelegenheid heeft vragen te stellen.

De doelgroep 
Deze moet weten van welke sportvereniging
de actie uitgaat, waarvoor hij is opgezet, wat
de actie inhoudt, hoe men er aan kan deel-
nemen, wat het kost en hoe de fondswervers
te herkennen zijn (kleding van de club, identi-
teitskaart, etc). Er zijn verschillende manieren
deze groep voorafgaande de actie te benade-
ren.Veelal wordt gebruik gemaakt van flyers.
Deze kunnen voordat de actie van start gaat
al worden verspreid. Door deze vooraankon-
diging wordt al verteld dat er iemand langs
komt. De praktijk leert dat dit een belangrij-
ke succesfactor is.

De media
Een persbericht kan ervoor zorgen dat er
huis-aan-huis aandacht gegeven wordt aan
uw actie. Denk bij het opstellen van een

persbericht aan het volgende: naam vereni-
ging, datum en tijdstip van de actie, wat is
het doel van de actie, wie voeren de actie
uit, telefoonnummers van de organisatoren.

De gemeente
Om er zeker van te zijn dat de beoogde
actie kan doorgaan op de geplande datum 
en tijdstip, is het verstandig contact op te
nemen met de gemeente.Veelal heeft u 
toestemming van de gemeente nodig en op
deze wijze kan worden voorkomen dat er
gelijktijdig acties plaatsvinden. Bovendien 
is er wellicht nog verdere ondersteuning
mogelijk op het gebied van bijvoorbeeld 
veiligheid.

Wijkverdeling
Het is aan te bevelen een korte maar
krachtige actie uit te voeren. Hierdoor
bewaar je het overzicht.Verdeel de woon-
plaats in wijken en voorzie deze van een
groep uitvoerenden met begeleiding.
Op deze wijze wordt zowel overlap als 
uitsluiting voorkomen.

Opvang
Zorg dat er na afloop van de actie opvang is
met een drankje en een hapje. Maak er een
feestje van. Zo wordt het niet ervaren als een
last, maar als een leuke gezelligheidsactiviteit.

Bron: KNKV / Archief artikelen Sportscan
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Verenigingen hebben vaak een
tekort aan financiële middelen.
Besturen breken zich het hoofd op
welke wijze de club wat extra geld
kan binnenhalen. Een contributie-
verhoging is niet altijd mogelijk.
Het werven van sponsors kent ook
zo zijn eigen specifieke problemen.
Enige originaliteit is nodig. Een
middel om extra geld binnen te
halen is het organiseren van een
rommelmarkt of veiling.

Veiling
Espel in de Noordoostpolder heeft ons 
laten zien dat een goed doordacht plan dat
op een goede wijze wordt uitgevoerd succes
kan hebben. Bij dit Servicproduct hoort een
cd-rom met daarop de formulieren zoals ze
gebruikt zijn in Espel. Zie ook Serviceproduct
H08 Evenementenorganisatie.

Espel is weliswaar een kleine gemeenschap
maar kent een bloeiend verenigingsleven:
gymnastiek, voetbal, tennis, volleybal en jeu
de boules worden in het kader van een
omnivereniging druk beoefend. Ook de
beoefening van de schaatssport behoort tot
de favoriete activiteiten.Alle sporten, behal-
ve de schaatssport, kenden zo hun financiële
zorgen. Overleg leidde tot de gedachte dat
alle sporten samen een veiling zouden orga-
niseren en dat de opbrengst eerlijk zou
worden verdeeld. Zo gezegd, maar natuurlijk
nog niet zo maar gedaan.

Een veiling organiseren is niet iets dat u
gemakkelijk even doet. Het eist een gedegen
en zorgvuldige aanpak waarbij heel veel
zaken de nodige aandacht vragen.
De initiatiefgroep werkt de ideeën verder
uit en peilt de bereidheid bij het bestuur/ 
de besturen tot deelname en werkt samen
met het bestuur / de besturen bij het zoe-
ken naar leden voor de werkgroep. Hiermee
heeft de initiatiefgroep haar taak verricht en
wordt opgeheven.

De volgende onderwerpen vragen de 
aandacht:
• Samenstelling werkgroep
• Helder geformuleerde doelstelling
• Inventarisatie behoeften en wensen 
• Accommodatie
• Vergunningen
• Veilingmeester
• Public Relations (PR)
• Procedures en formulieren
• Randactiviteiten
• Nazorg

De werkgroep
De samenstelling van de werkgroep die
plannen moet maken en uitvoeren vereist de
nodige zorg. U heeft mensen nodig die de
verenigingen kennen, die gekend worden
door de verenigingen, die weten wat de
noden zijn, die over de nodige ingangen
beschikken en die tijd en energie hebben
het project aan te pakken en samen tot een
goed einde te brengen. Leden van de werk-
groep moeten goed kunnen samenwerken
en onder spanning toch over de noodzake-
lijke verdraagzaamheid kunnen beschikken
en de nodige creativiteit in huis hebben.
Kortom: het moeten teamspelers zijn. De
initiatiefnemers zijn in samenspraak met de
besturen van de deelnemende verenigingen
verantwoordelijk voor de juiste samenstel-
ling van de werkgroep.

De doelstelling
De eerste taak van de werkgroep is duide-
lijk te formuleren wat zij wil en hoe zij
denkt de doelen te realiseren. Schets het
probleem en geef aan wat u wilt bereiken.
Probleem: alle verenigingen kunnen maar net
de eindjes aan elkaar knopen. Doel: we wil-
len een eenmalige actie ondernemen om te
zorgen dat de verenigingen even wat extra
lucht krijgen. Of: we willen een sporthal
bouwen. De gemeente wil wel meebetalen
op voorwaarde dat we zelf een bepaald
bedrag op tafel leggen. Ons doel is dat
bedrag bij elkaar te brengen.Als we het doel
hebben vastgesteld, moeten we het eens

worden over de middelen die we willen
gebruiken om dat doel te bereiken.
Bijvoorbeeld: we gaan een loterij opzetten,
of we gaan een veiling organiseren enzo-
voorts.We stellen dan een budget vast
waarbinnen we de acties moeten onder-
nemen.We bepalen de tijd waarbinnen de
actie moet worden afgerond. De werkgroep
stelt de datum van de hoofdactiviteit 
(bijvoorbeeld de veiling) vast.

Het is van belang dat aan dit onderdeel 
van het proces veel zorg en aandacht wordt
besteed, want dan kun je in de toekomst
een hoop problemen vermijden. Dit geldt
vooral wanneer meer verenigingen deel-
nemen. Juist in de beginfase is het van belang
dat de doelen en de samenwerkingsafspra-
ken voor een ieder duidelijk zijn.
De verdeling van de opbrengst is altijd een
moeilijk punt en kan aanleiding geven tot
veel discussie en ongenoegen.Voorkom dat
door vooraf duidelijkheid te verschaffen.
Ook is het van belang tijdig een goede 
slogan te verzinnen die te gebruiken is bij
iedere activiteit die wordt ondernomen.

Inventarisatie behoeften en wensen
Iedere deelnemende club of iedere afdeling
binnen een club heeft eigen wensen en ver-
langens Hoe luiden die precies? Waarom wil
men bepaalde zaken realiseren? Hoe belangrijk
zijn die wensen? Laat ze allemaal omschrijven
en zorg voor de kostenplaatjes. Soms is het
nodig de behoeften en wensen nauwkeurig te
omschrijven, soms kun je ook volstaan met
een globale omschrijving. Deze gegevens zijn
straks ook nodig bij de aanvang van de PR 
activiteiten.

Accommodatie 
Een veiling kost veel ruimte. De spullen 
moeten worden ingebracht en tentoon-
gesteld. Er moet bewegingsruimte zijn voor
de deelnemers en bezoekers aan de veiling,
er moeten een aantal randactiviteiten wor-
den gerealiseerd zoals het optreden van
muziekgroepen enzovoorts.Tafels en stoelen
moeten in voldoende aantallen aanwezig 
zijn en de verzorging van de inwendige mens
moet goed worden geregeld.

Klinkende munten voor sportieve stunten?

De Veiling als 
inkomstenbron?!

U heeft mensen nodig

die de vereniging 

kennen, en die 

gekent worden door 

de vereniging
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De spullen moeten worden opgeslagen 
totdat ze worden afgehaald. Er is derhalve
veel ruimte nodig. Die (ruimte) is vaak niet
gemakkelijk te vinden.Accommodaties zijn
vaak erg prijzig. Het vinden van een sponsor
is dan ook erg belangrijk.

Vergunningen
Het is belangrijk bij de gemeente na te gaan
of en zo ja waarvoor vergunningen moeten
worden aangevraagd. Het kan daarbij gaan
om een vergunning voor het houden van de
veiling zelf, de (specifieke) eisen voor de
brandveiligheid, voorschriften op hygiënisch
gebied, inschakelen EHBO, voorwaarden
voor het optreden van muziekgroepen,
gebruik geluidswagens enzovoorts. Een 
bijzonder aspect is de financiële kant van de
zaak: moeten we een tijdelijke bankrekening 
openen of werken we met een bestaande
rekening? Moeten we beschikken over 
eenmalige machtigingen tot afschrijving?
Allemaal zaken waarvoor ook overleg met
de bank noodzakelijk is.

De veilingmeester
Het succes van de veiling zelf is voor een
belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit
van de veilingmeester. Niet iedereen heeft
de gave een veiling op een prettige en aan-
gename wijze tot een goed einde te brengen.
Vlot werken en trefzekere humor helpen
het resultaat te verbeteren. Men kan kiezen
voor een ‘officiële’ veilingmeester of voor
iemand die de doelgroep goed kent. De veiling-
meester dient de techniek van het leiden van
een veiling goed onder de knie te hebben.

PR-beleid
Een veiling moet nu eenmaal onder de aan-
dacht van zoveel mogelijk mensen worden
gebracht. Hoe meer mensen worden bereikt,
hoe meer deelnemers aan de veiling. Een
goed PR plan is daarbij een onontbeerlijk
middel. In een PR plan dienen de volgende
zaken te worden geregeld:
• Wie is verantwoordelijk voor het PR-

beleid? De werkgroep is het meest 
aangewezen orgaan. Het is niet verstandig
één persoon te belasten met het totale
PR beleid.

• Wie is de woordvoerder: deze moet
zowel intern als extern met naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres bekend
worden gemaakt.

• Wanneer moeten we de media benade-
ren? Lokale en regionale pers, landelijke
pers, radio en tv, internet. Geef aan wat je
wilt communiceren, hoe en op welke
tijdstippen. Stel documentatiemappen
samen.

Procedures en formulieren 
Het organiseren van een veiling is een
omvangrijke organisatie. Er zijn veel mensen
bij betrokken en allerlei procedures moeten
helder zijn. De taakverdeling tussen alle
medewerkers vergemakkelijkt het werken en
voorkomt dat we tijdens de veiling zelf met
allerlei vragen worden geconfronteerd waar
we dan nog oplossingen voor moeten vinden.
En zoals altijd geldt ook hier hoe meer we
moeten improviseren hoe meer kans we
lopen foute beslissingen te nemen en de gang
van zaken te frustreren. Dus is het van belang
taken vast te stellen en aan te geven wanneer
iets gereed moet zijn.

De werkgroep
Een effectieve werkwijze bij de organisatie
van een groot evenement is dat de werk-
groep een aantal onderdelen door subgroepen
laat voorbereiden. Na goedkeuring van de
werkgroep worden de activiteiten door de
subgroepen uitgevoerd. Het is te overwegen
dat leden van de werkgroep een of twee
van deze subgroepen aansturen. De volgen-
de structuur is mogelijk: de werkgroep houdt
de doelstelling in de gaten en verdeelt de
taken, regelt de wijze van verslaglegging en
stelt budgetten beschikbaar.
Daarbij worden de volgende subgroepen
ingesteld:
• Accommodatie: deze zorgt voor het 

vinden van de accommodatie, huur-
voorwaarden, gebruik voorzieningen (gas,
water, elektra, communicatie), zo nodig
huur tafels, stoelen, podia enzovoorts.

• Vergunningen: deze subgroep zorgt dat
alle noodzakelijke vergunningen worden
verkregen.

• Horeca: regelt alles wat betrekking heeft
op de horeca (inkoop, verkoop van con-
sumptiebonnen, personeel, schoonmaken
enzovoorts).

• Randactiviteiten: regelt alles wat aan 
bijzondere zaken komt kijken: muziek,
kinderopvang enzovoorts.

• Veiling: regelt de gang van zaken tijdens
de veiling. Zorgt voor een veilingmeester
(en plaatsvervanger!) veilingreglement,
biednummers, noodzakelijk toezicht,
beheer financiën tijdens de veiling,
assistentie tijdens de veiling, opname
apparatuur om veiling te registreren,
eventueel toezicht door een notaris enz.
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• Logistiek: regelt de inbreng, registratie en
uitlevering van goederen.

• PR en voorlichting: coördineert het 
totale PR en voorlichtingbeleid.Werkt
plannen uit, treedt op als contactgroep
naar de media, begeleidt leden werk-
groep bij interviews.

• Sponsoring: regelt het benaderen van
bedrijven voor medewerking.

Afhankelijk van het onderwerp kunnen meer
of minder subgroepen worden ingesteld.
Uit de structuur die we hiervoor hebben
weergegeven blijkt dat er altijd sprake is van
overlapping. Subgroepen komen op elkaars
terrein en moeten derhalve samenwerken.
Juist daarom in de centrale sturing van de
werkgroep zo belangrijk.

Procedures en formulieren
De veiling is een omvangrijke actie deze
moet goed worden voorbereid. Er zijn heel
veel mensen bij betrokken. Het is dus van
belang dat iedereen heel goed weet hoe de
zaken zijn geregeld. Hoe omvangrijker hoe

meer belang u moet hechten aan een goede
taakverdeling.Als iedereen die meewerkt
precies weet wat hij moet doen en het ook
goed uitvoert, heeft u op de momenten dat
het er op aan komt minder ad hoc zaken op
te lossen. Hoe beter gestroomlijnd de orga-
nisatie is hoe beter we eventuele problemen
kunnen oplossen. Bedenk dat improviseren
de kans op foute beslissingen vergroot.

In Espel heeft men een hele serie formulieren
ontworpen die de gang van zaken aanmerke-
lijk vereenvoudigd hebben. Deze zijn op cd
verkrijgbaar.

Randactiviteiten
Een veiling moet worden omgeven met rand-
activiteiten.Wilt u dat ouders met kinderen
kunnen meebieden? Zorg dan voor een
goede kinderopvang,Wilt u de sfeer 
verbeteren? Zorg voor muziek enzovoorts.
Dit soort randactiviteiten zijn vaak heel erg
meebepalend voor het slagen of mislukken
van een actie.

Nazorg
Na de dag van de veiling is de werkgroep
nog niet klaar. Zaken moeten nog uit-
geleverd worden, geleende of gehuurde
spullen moeten worden terug gebracht of
opgehaald, subgroepen moeten hun verslag
doen, rekening en verantwoording moeten
worden opgesteld en niet te vergeten:
iedereen die op een of andere manier 
heeft meegewerkt moet worden bedankt.

De veiling in Espel werd een succes. Zowel
qua organisatie als qua opbrengst, die netto
liefst s 28.362,- bedroeg.

Meer Service-
producten?

Meer informatie over de al
eerder verschenen Serviceproducten? 
Ga naar www.sportvraag.nl
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