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Voor een vereniging is het van levensbelang
om nieuwe leden te werven. Misschien is het
nog wel belangrijker om de huidige leden 
te behouden. Met enkele maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals individualisering en de
verandering in de demografie van ons land,
dient rekening gehouden te worden. In dit
Serviceproduct worden de stappen bespro-
ken die u zou kunnen zetten om tot een
gedegen beleid te komen, zodat zowel aan
het werven van nieuwe leden wordt gedacht
als aan het tevreden houden van het huidige
ledenbestand.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Mensen gaan heden ten dage liever een
sport beoefenen waar ze de tijden en dagen
zelf kunnen bepalen en niet afhankelijk zijn
van andere mensen. Deze trend wordt ook
wel individualisering genoemd. Het is dan
ook niet vreemd dat steeds meer mensen lid
worden van een sportschool. Een andere
ontwikkeling is de veranderende demografie
in ons land. Zo hebben we te maken met
ontgroening, dubbele vergrijzing en de toe-
name van allochtonen in Nederland.Al deze
verschillende doelgroepen hebben verschil-
lende wensen en behoeftes.Toch moeten de
verenigingen proberen uit deze grote groepen
leden te werven. Hoe moeten verenigingen dit
voor elkaar krijgen, zodat de mensen toch
naar/bij hun ‘clubbie’ komen/blijven.
Vraaggericht werken is een veelgehoorde
term die men dan naar voren schuift.

Natuurlijk moeten clubs rekening houden
met de wensen en behoeftes van de consu-
ment (de sporters). Een multifunctionele
sportclub zoals hockeyvereniging ‘EHV
(Enschedese Hockey Vereniging)’ is een 
goed voorbeeld van zo’n vraaggerichte 
vereniging. In deze club is zelfs al een 
verenigingsmanager werkzaam. In zo’n multi-
functionele sportclub worden naast verschil-

lende sporten ook andere activiteiten aan-
geboden zoals kinderopvang, gevarieerd 
activiteitenaanbod, maaltijden, vervoer van
de kinderen en een boodschappenservice.
Maar zo’n vraaggerichte vereniging beginnen
is meestal makkelijker gezegd dan gedaan.
Hoe kunnen de verenigingen toch een plek
veroveren naast de commerciële sport-
aanbieders? Een sportvereniging moet haar
best doen om zich te profileren, zodat
(potentiële) leden het interessant vinden om
bij deze vereniging te komen dan wel te blijven.

Ledenwerving
Om nieuwe leden te trekken moet er 
reclame gemaakt worden. Mond tot mond
reclame blijft nog altijd de beste die er is.
Maar voordat mond tot mond reclame tot
stand kan komen, moet de vereniging ervoor 
zorgen dat zij zich op een positieve manier
profileert.

Hieronder volgen enkele manieren waarop
men zich op een positieve wijze kan pro-
fileren:
1. Zorg dat het clubblad er goed verzorgd

uitziet.
2. Zorg voor een brede verspreiding van 

het clubblad (ook bij openbare gelegen-
heden, zoals: kapper, cultureel centrum,
schouwburg, scholen enz.).

3. Zorg voor een goed uitziende en ver-
zorgde stand op bijvoorbeeld braderieën.

4. Zorg ervoor dat de plaatselijke huis aan
huis bladen en kabelkranten regelmatig
op de hoogte worden gebracht van speciale
sport- en nevenactiviteiten, zoals toer-
nooien en jubileum.

5. Breng de regionale media op de hoogte
als er ‘goede’ sportprestaties zijn geleverd
door leden van de vereniging.

6. Laat bij plaatselijke aangelegenheden
zoveel mogelijk je gezicht zien.

Is het mogelijk om
zowel leden te werven
als om de huidige
leden te behouden?
Elke vereniging bestaat uit meerdere doelgroepen. Hoe kunt u het beleid
aanpassen zodat iedereen tevreden is en blijft? Het is noodzaak om
zowel nieuwe leden te werven als om de huidige leden te behouden.

Tekst: Sportscan

Serviceproduct
H18

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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7. Zorg voor een goede en overzichtelijke
website, waarin de leden alle benodigde
informatie van kunnen afhalen.

8. Het is raadzaam om bij gemeenten te
informeren naar deelname aan sport-
stimuleringsprojecten, zoals ‘Kies voor
Hart en Sport’.

Ledenbehoud
Wanneer de leden zich eenmaal hebben 
aangemeld, is het ook zaak dat ze binnen de
vereniging blijven.Tevens is het noodzakelijk
dat aan het huidige ledenbestand genoeg
aandacht wordt besteed.

De vereniging moet ervoor zorgen dat ze 
de volgende zaken goed geregeld hebben:
1. Zorg ervoor dat nieuwe leden goed weg-

wijs worden gemaakt in de vereniging.
Een voorbeeld van een inhouds-
opgave voor een welkomstboekje
kan zijn:
Algemene Inleiding 
Clubinfo
Bestuur en commissies
Huishoudelijke zaken:
• Lidmaatschap
• Contributie
• Sportkleding
• Gevonden voorwerpen
• Verzekering
• Openingstijden
• Regels voor betreden sportpark
• Trainingsmogelijkheden
• Activiteiten/PR

2. Organiseer gezellige activiteiten om snel-
ler nieuwe sociale contacten op te doen.

3. Zorg voor competente trainers die de
leden op een hoger niveau kunnen 
brengen en enthousiasmeren.

4. Wijs leden erop dat er genoeg vrijwilligers-
werk is, waar zij de club van grote dienst
mee kunnen zijn.

Een ander uithangbord van de club is de
accommodatie. Zorg ervoor dat deze goed
onderhouden is en er aantrekkelijk uitziet.

SWOT-analyse
Wanneer het door bovenstaande niet lukt
om nieuwe leden te werven dan wel leden 
te behouden, is het een aanrader om een
analyse op uw vereniging los te laten.
Eén van de bekendste analyses is de SWOT-
analyse, waarbij de sterke en zwakke punten
van alsmede de kansen en bedreigen voor
de vereniging in beeld worden gebracht.

Zie Serviceproduct H04 Beleidsplan voor 
meer informatie over de interne/

externe analyse van uw vereniging

Voor voorbeelden van welkomstboekjes 
van andere verenigingen zie cd-rom
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Doelgroepen
In een sportvereniging kan men een onder-
scheid maken tussen verschillende doel-
groepen. Niet elke vereniging zal dezelfde
doelgroepen bevatten. Maar het is zaak om
aan de wensen en behoeftes van uw doel-
groepen te voldoen en eventuele belemme-
ringen weg te nemen.Wanneer u precies 
wilt weten wat de wensen en behoeftes zijn
van uw leden zijn het aan te raden om een
enquête in het clubblad te plaatsen.

Ledenwerving en behoud wordt in het 
algemeen toegespitst op vier doelgroepen:
• Allochtonen
• Mensen met een beperking

• JEUGD EN JONGEREN
• OUDEREN (55+)

Natuurlijk zijn er naast deze doelgroepen
ook nog de overige leden, waar ook terdege
rekening mee gehouden dient te worden.
Het belangrijkste is om te luisteren naar 
uw leden, wat willen zij. Dus vraaggericht
werken. Om u een steuntje in de rug te
geven zal hieronder per specifieke doelgroep
worden omschreven hoe u de doelgroepen
kunt stimuleren en de belemmeringen om te
gaan sporten weg kunt nemen.

Allochtonen
Het is al vaak genoemd als dé oorzaak waar-
om integratie van allochtonen in sportclubs
niet goed lukt: cultuurverschil. Uit onder-
zoek blijkt dat allochtone kinderen en 
jongeren relatief probleemloos in sport-
verenigingen instromen. Conflicten met de
club ontstaan pas gedurende de puberteit en
volwassenheid van allochtone jongeren.
Meestal is dat de reden om de vereniging te
verlaten en een eigen invulling te geven aan
hun sportiviteit: als individuele clubsporter
(atletiek, vechtsport), als etnisch team in een
sportvereniging of helemaal individueel. Met
name volwassen allochtonen geven er de
voorkeur aan in eigen kring te sporten, dan
wel in een clubverband met minder stringen-
te culturele codes (zie bijvoorbeeld boksen
versus voetbal).

Niet alleen sport
De vraag is echter of dit een probleem is 
of een uiting van cultuur die geaccepteerd
moet worden. Feit is dat dit verschijnsel zich
voordoet bij alle sportclubs. Hoewel in 
mindere mate bij multiculturele sport-
verenigingen, toch blijft er sprake van 
in- en uitvoegen van allochtone sporters.
Dit fenomeen, zo blijkt uit onderzoek aan de
Erasmus Universtiteit, beperkt zich niet tot
de sport. Het spoort met de ervaringen
omtrent de integratie van allochtonen in
andere sectoren van de samenleving, zoals
werkgelegenheid, het onderwijs, de kunst-
wereld en de journalistiek.

Vele allochtonen omschrijven hun route
door deze instituten als een geleidelijk 
proces van in- en uitvoegen. De weerstanden
die men daarbij aantreft en de keuzes die
nadien worden gemaakt, vertonen sterke
overeenkomsten met wat er in de sport-
wereld gebeurt.

Overheid
Natuurlijk is het de vraag of het verschijnsel
in- en uitvoegen zoals beschreven, in dezelf-
de mate blijft bestaan bij de nu komende
generaties. Het overheidsbeleid gaat uit van
het idee dat sport (participatie) allochtonen
niet alleen vitaler maakt, maar hen ook
steunt in de integratie in het Nederlandse
(sport)leven. Echter daarbij staat niet het
mono-etnische sporten ‘in eigen kring’ voor
ogen, maar eerder een cultureel gemengde
vorm van sportbeoefening.

Gemeente
Ontegenzeggelijk is het van belang dat er
gesport wordt. En het is een goed doel om
allochtonen te steunen in de integratie in
sportclubs. Maar met bovenstaande dient
wel rekening gehouden te worden met het
op te zetten allochtonenbeleid in de sport-
club. Het blijft voor de club uiteindelijk 
wel een kwestie van vraag en aanbod.
Bovendien begint een allochtonenbeleid 
niet in de sportclub, maar op gemeentelijk
niveau. Zij moet zich inzetten voor het 
verhogen van sportparticipatie. Door 
bijvoorbeeld sport een belangrijke plek op
school te geven (schoolzwemmen, school-
sporttoernooien, etc).

Tevens moet er sprake zijn van een goede
doorstroom van buurtwerk naar sportclub.
Daarnaast zou de gemeente verenigingen die
kampen met materiële of ‘culturele’ proble-
men financieel moeten steunen. Gezien de
belangrijke socialiserende en integrerende
functie die sportverenigingen in de maat-
schappij vervullen. En zo zijn er nog tal van
mogelijke initiatieven die de gemeente kan
ondernemen om een breed draagvlak voor
allochtonensport te creëren.

Sportclubs
Sportclubs die een allochtonenbeleid ont-
wikkelen en van goede wil zijn, hebben bijna
altijd direct succes. Zij krijgen doorgaans te
maken met een grote instroom van allochto-
ne sporters. De ervaring is echter dat de
instroom van een grote groep allochtonen
vaak gepaard gaat met een aantal interne
problemen. Het is goed om aan de volgende
punten extra aandacht te besteden bij het
ontwikkelen van een beleidsplan.

Doelstelling
Soms wil de sportclub de lat erg hoog leg-
gen. Men streeft bijvoorbeeld naar assimilatie
(totale aanpassing) van de nieuwe leden.
Bijna altijd leidt dit tot grote interne proble-
men en uiteindelijk tot ledenverlies. Het for-
muleren van een doelstelling is dus zoeken
naar het evenwicht tussen integreren en
accepteren.

Brugfunctie
De meeste problemen zijn heel concreet:
het te laat betalen van contributie, niet na
komen van afspraken of niet kunnen of wil-
len begeleiden van de sportende jeugd door
de ouders. Daarnaast is er ook vaak onvrede
als gevolg van miscommunicatie van zowel
de kant van het kader als de betrokkenen
(sporters en ouders). Bij het ontwikkelen
van een allochtonenbeleid moet er gezocht
worden naar de invulling van een brugfunctie
tussen vereniging en ouders.Vaak blijkt dat
veel onwil namelijk voortkomt uit onbegrip
en onduidelijkheid.

Samenwerking
Niet alleen sportclubs ondernemen initiatie-
ven om allochtonen te laten sporten. Ook
de buurtsport is daarmee vaak in de weer.
Er is vaak sprake van een concurrentie-
positie. Het is van belang dat dat opgelost
wordt. Het is beter om tot een goede uit-
wisseling van informatie te komen tussen de
verschillende initiatieven en reeds bestaande
projecten. Zo moet er ook een open lijn zijn
met de gemeente, zodat bij vroegtijdige sig-
nalering van ‘integratie’-problemen binnen 
de vereniging hierover tijdig gesproken kan
worden met de gemeente.

Deskundigheid
Het laten slagen van een allochtonenbeleid
blijkt toch vaak een kwestie van een wat 
langere adem. Sportclubs doen er goed aan
ervoor te zorgen dat de kennis en kunde
niet weglopen. Kortom, de deskundigheid
dient gewaarborgd te worden, niet alleen
van de organisatie, maar ook van de uit-
voering van de projecten.

Literatuur: 'Integratie door Sport' van J.W.
Duyvendak (Erasmus Universiteit 1998)

Uit onderzoek 
blijkt dat allochtone 

kinderen en 
jongeren relatief 
probleemloos in 

sportverenigingen
instromen
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Mensen met een verstandelijke
beperking
Mensen met een verstandelijke beperking
zijn personen die:

Gebruik maken of hebben gemaakt van,
dan wel woonachtig zijn in een voorziening
(wonen, werken of dagbesteding), school of
maatschappelijke dienst die zich specifiek
richt op mensen met een verstandelijke
beperking.

In de praktijk houdt dit in dat de betreffende
persoon:
• Leerling is geweest op een school voor

Moeilijk of voor Zeer Moeilijk Lerende
Kinderen (MLK- of ZMLK-school).

• Werkzaam is op een sociale werkplaats 
in de categorie A of B (hieronder vallen
tevens mensen met een lichamelijke 
beperking).

• Woonachtig is in een instituut voor men-
sen met een verstandelijke beperking, een
Gezinsvervangend Tehuis (GVT), fasehuis /
sociowoning dan wel zelfstandig woont
met begeleiding vanuit de Sociaal
Pedagogische Dienst (SPD).

• Overdag een Kinderdagverblijf (KDV) of
Dagverblijf voor Ouderen (DVO) bezoekt
specifiek voor mensen met een verstande-
lijke beperking.

• Ingeschreven staat bij de SPD als iemand
met een verstandelijke beperking.
Deze informatie is echter vertrouwelijk.

Wanneer iemand zich aanmeldt voor sport
met een verstandelijke beperking, kan bij
twijfel dus altijd worden gevraagd naar
school, werk of woonsituatie.

Mensen met een beperking
De laatste jaren wordt steeds meer onder-
nomen om integratie, emancipatie en maat-
schappelijke participatie van mensen met een
beperking te bevorderen. Daarnaast is de
visie op mensen met een beperking in de
afgelopen tien jaar veranderd. Mensen met
een beperking integreren meer en meer in
alle sectoren van onze maatschappij.

Men kan mensen met een beperking grofweg
indelen in twee groepen: de mensen met een
lichamelijke beperking en de mensen met
een verstandelijke beperking.
Voor de mensen met een verstandelijke
beperking dienen vaak andere maatregelen
genomen te worden dan voor mensen met
een lichamelijke beperking. Daarom zal 
hieronder voor elke groep een aantal 
richtlijnen worden gegeven.

Mensen met een lichamelijke 
beperking
Mensen met een lichamelijke beperking zijn
mensen die bij geboorte of door een trauma
niet meer in staat zijn om hun lichaam voor
de volle 100% te gebruiken. De ontwikkelin-
gen in de maatschappij zijn ook terug 
te zien binnen de sportwereld.

Sportverenigingen staan in vergelijking met
vroeger veel meer open voor sporters met
een beperking. Sport kan dan ook een
belangrijke bijdrage geven aan de participatie
en integratie van mensen met een beperking
binnen de samenleving. Sporters met een
beperking krijgen een eigen plek bij een
reguliere sportclub.

Vaak vindt dit plaats door het opzetten van
een team of een afdeling voor mensen met
een beperking binnen de reguliere sport-
vereniging. Mensen doen mee aan het 
wekelijkse eigen sportuur, maar zijn net als
andere leden betrokken bij andere
verenigingsactiviteiten als feestavonden, vrij-
willigerswerk, gebruik maken van de kantine
en het clubblad.

Tips voor sportverenigingen
1. Informeer bij de gemeente welke subsidie-

regelingen er zijn voor aangepaste 
sporters. Soms zijn er startsubsidies
mogelijk voor aanpassingen die gedaan
moeten worden. Soms zijn er regelingen
voor vervoer en materiaal.

2. Informeer bij het gemeentelijk sportloket,
de provinciale sportraad de bond of er
advies kan worden gegeven bij het zoeken
naar een geschikte vereniging en de 
integratie van het team en /of de sporter.

3. Maak gebruik van de mogelijkheid 
aanvragen te doen bij fondsen als het
Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
(NFSG) de Johan Cruyff Welfare
Foundation (JCWF) en andere fondsen.

4. Veel aangepaste sporten kunnen ook
prima door valide sporters beoefend
worden. Spelers die tijdelijk moeten afha-
ken door één of andere blessure kunnen
een prima aanvulling zijn voor de desbe-
treffende aangepaste sport. De vereniging
kan hierdoor een breder sportaanbod
organiseren.

5. Een team met aangepaste sporters
bestaat uit meerdere potentiële vrij-
willigers voor uw club, zorg dat ze zich
welkom voelen bij de club.
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Zo gewoon mogelijk sporten
De wens van veel sporters met een verstan-
delijke beperking is om zo gewoon mogelijk
hun favoriete sport te beoefenen. Ze willen
graag deel uit maken van het voor iedereen
toegankelijke sportaanbod, oftewel een plek-
je hebben bij een gewone sportvereniging.
Een eigen plek voor sporters met een ver-
standelijke beperking binnen een gewone
vereniging wordt ‘organisatorische integratie’
genoemd. De laatste jaren is er al veel erva-
ring opgedaan op dit gebied door verschil-
lende verenigingen en sportbonden.

Over het algemeen bestaat over mensen
met een verstandelijke beperking nog veel
onwetendheid. Een vereniging die wordt 
benaderd om iets voor sporters met een 
verstandelijke beperking te organiseren zal
daarom in eerste instantie wat terug-
houdend reageren.

Als een sporter met een verstandelijke
beperking een vereniging de vraag stelt of
deze ook bij hen mag komen sporten zal 

bij NebasNsg die beschikking heeft over
een team van consulenten.Tevens zijn bij
de meeste provinciale sportraden en bij de
sportafdelingen van grote gemeenten des-
kundigen op dit gebied werkzaam. Ook
mensen die werkzaam zijn in de zorgsector
voor mensen met een beperking, kunnen 
u uiteraard nuttige informatie verschaffen.

• Overleg voeren binnen de vereniging.
Met het bestuur zal overleg gepleegd 
moeten worden en eventueel zal het 
plan voorgelegd moeten worden aan de
Algemene Leden Vergadering.

• Komen tot een besluit over het al dan niet
doorgaan met het opzetten van sport-
activiteiten voor mensen met een beper-
king. Daarbij is het van belang om uzelf de
volgende vragen te stellen:
a. Kunnen we (in de toekomst) over vol-

doende deskundig kader beschikken c.q.
zijn er voldoende vrijwilligers die in dit
werk geschoold willen worden?

b.Wordt het besluit om deze doelgroep in
huis te halen voldoende gedragen in de
vereniging?

c. Kunnen we een eenmaal gestart aanbod
continueren?

d. Zijn er voldoende mensen met een
beperking in de buurt die gebruik 
willen maken van ons aanbod?

e. Kunnen wij hen een aantrekkelijk
aanbod doen?

f. Zijn er belemmeringen die het starten
nog in de weg staan?

Wanneer u als vereniging beslist om door 
te gaan, kunt u verdergaan met de volgende
fase.

Voorbereidingsfase:
Deze fase bestaat uit twee belangrijke
onderdelen: het instellen van een commissie
of werkgroep en het opstellen van een actie-
plan.

Het instellen van een commissie of 
werkgroep:
Misschien is er in de voorbereidingsfase al
een werkgroep of commissie tot stand 
gekomen maar in dat geval is het van belang
dat de commissie zorgt voor een duidelijke
taakverdeling. Daarnaast zal de lijn naar het
bestuur helder moeten zijn. Er dient een
vast aanspreekpunt te zijn voor de commis-
sie in het bestuur of een van de bestuurs
leden maakt deel uit van de commissie.

Een mogelijke taakverdeling binnen de 
commissie is de volgende:
• Voorzitter / coördinator die tevens contac-

ten met het bestuur en met externen 
zoals ouders / verzorgers, de gemeente,
de sportbond, NebasNsg etc. onderhoudt.

de vereniging zich veel dingen gaan afvragen:
Wie halen we in huis? Hoe zullen onze
leden reageren? Welke activiteiten zijn
mogelijk? Hoe kunnen we de begeleiding
goed organiseren? Hoe zit het met 
verzekeringen?

Gelukkig dient niet elke vereniging opnieuw
het wiel uit te vinden en zijn er op deze 
vragen al antwoorden gevonden. In veel ver-
enigingen zijn al mensen met een verstande-
lijke beperking actief en de ervaringen zijn
zeer positief.

Ook deze verenigingen hadden in het begin
een terughoudende houding. Zij zijn zich
echter gaan verdiepen in de mogelijkheden
die er waren en hebben zich terdege laten
informeren over het hebben van een ver-
standelijke handicap, wat voor begeleiding
daarvoor nodig is hoe de sportbeoefening
kan worden ingericht. Ook hebben zij
demonstraties bezocht van sporters met
een verstandelijke beperking en hebben zij
een kijkje genomen bij een vereniging waar
mensen met een verstandelijke beperking 
al lid zijn.

Naarmate de kennis over de beperking en
de mogelijkheden uitgebreider werd, werd
ook het enthousiasme van de verenigingen
groter.Velen van hen zijn niet alleen sportief
actief, maar doen ook mee met andere 
activiteiten en helpen bij clubavonden en
feesten, bezoeken de wedstrijden van het
eerste team, helpen een handje in de kantine
en doen mee met de verspreiding van het
clubblad.

Goed idee, maar hoe pakt u het
aan?
Als sporters met een beperking bij uw club
welkom zijn, is het verstandig om een plan
van aanpak te maken. Het hieronder volgen-
de plan van aanpak kan voor uw vereniging
de basis vormen om gerichte voorbereidin-
gen te treffen.

Oriëntatiefase:
Deze fase heeft tot doel om tot een defini-
tief besluit te komen omtrent het al dan niet
opstarten van activiteiten voor mensen met
een beperking.
Te ondernemen activiteiten:
• Informatie verzamelen over het sporten

met en door mensen met een beperking.
Bijvoorbeeld door het lezen van deze
tekst, het bekijken van beschikbaar (video)
materiaal van de sportbond en NebasNsg,
het bezoeken van andere 
verengingen met een dergelijk aanbod 
(uw sportbond heeft vaak een actuele lijst)
en het houden van gesprekken met des-
kundigen. De deskundigen kunt u vinden 
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• Commissielid voor technische zaken die
samen met de sportleiders verantwoorde-
lijk is voor de inhoud van het sportaanbod,
de accommodatie en het materiaal.

• Commissielid kader die zorgdraagt voor het
werven, behouden en scholen van het vrij-
willig kader dat meewerkt aan dit project.

• Commissielid publiciteit en promotie die
verantwoordelijk is voor zowel de interne
als externe publiciteit en promotie 
(binnen de vereniging en naar buiten toe).

• Commissielid verantwoordelijk voor zaken
als de financiën, subsidieverwerving en 
vervoer.

Het opstellen van een actieplan:
Bij het opstellen van een actieplan dient de
commissie zichzelf de volgende vragen te
stellen:

• Doelgroep: op welke mensen met een
beperking richten wij ons? Waar zijn zij te
bereiken? Wat vinden zij leuke, aantrekke-
lijke activiteiten? Hoeveel sporters denken
wij in het eerste jaar en de daarop volgen-
de jaren te trekken?

• Sportaanbod: wat is onze opvatting over
sport voor mensen met een beperking?
Met welk aanbod gaan wij van start? 
Op welke dag en avond en gedurende 
hoeveel uur? Welk aanbod verwachten wij
in de toekomst te kunnen gaan bieden?

• Kader: hoeveel kaderleden hebben wij
nodig? In hoeverre moeten de mensen des-
kundig zijn / geschoold worden? Op welke
wijze en door wie worden zij benaderd?
Hoe wordt het onderling overleg tussen
de kaderleden georganiseerd? Welke
kaderleden komen in aanmerking voor
welke scholingsactiviteiten?

• Accommodatie: welke eisen worden
gesteld aan de accommodatie? Is er een
dergelijke accommodatie beschikbaar op
de gewenste tijden?

• Materiaal: welk materiaal is nodig? Hoe
komen we aan dat materiaal? Wie gaat het
materiaal beheren?

• Contributie: wat is de hoogte van de con-
tributie die mensen met een beperking
moeten betalen? Wanneer en op welke
wijze moet de contributie betaald worden?

• Promotie en publiciteit: hoe gaan we doel-
groep bereiken? Met welke boodschap gaan
we ze benaderen? Welke andere mensen of
instanties moeten op de hoogte gebracht
worden? Willen we ook algemene publi-
citeit voor een groter publiek?

• Organisatorische integratie in de vereniging:
op welke wijze zullen we de leden met een
beperking integreren in de vereniging?
Denk hierbij aan gezamenlijke activiteiten,
kantinegebruik, informatievertrekking,
feestavonden enz.

• Overleg en samenwerking met andere
instanties en verenigingen: welke andere
instanties kunnen we inschakelen voor
overleg en samenwerking? Te denken valt
aan de sportbond en NebasNsg en andere
verenigingen die daarbij aangesloten zijn.
Daarnaast kunnen de gemeente, de provin-
ciale sportraad en de plaatselijke stichting
voor gehandicapten zeer interessante
gesprekpartners zijn.

• Begroting: Hoe is de verdeling van kosten
en baten? Bij welke instanties kunnen wij
een subsidie aanvragen?

Per onderwerp zal aan de hand van de taak-
verdeling worden bepaald wie er verant-
woordelijk is voor welke taak en hoeveel
geld er voor de verschillende onderdelen
beschikbaar is.Voordat u daadwerkelijk kunt
starten met het project is het van belang 
dat minstens een aantal van de vrijwilligers
deskundig is. Dit kan onder meer door het
volgen van een module bij uw sportbond of
een cursus bij NebasNsg.

Startfase:
Wanneer het actieplan is goedgekeurd door
het bestuur kan er gestart worden met de
daadwerkelijke uitvoering. Het is belangrijk
om een goede eerste indruk te maken, dus
de promotie en publiciteit rondom de eerste
activiteit dient goed geregeld te worden.
De activiteit zelf moet natuurlijk op rolletjes
lopen, maar dat spreekt voor zich.

Continuïteit:
Om ook in de toekomst een kwalitatief
goed aanbod te garanderen, is het van belang
te letten op de volgende zaken:
• Wees zuinig op vrijwilligers, betrek hen bij

de voortgang en sta open voor suggesties
en kritiek.

• Voorkom dat uw vereniging op een eiland
komt te staan, bezoek van tijd tot tijd acti-
viteiten van uw sportbond en NebasNsg,
onderhoudt contacten met andere vereni-
gingen en organiseer uitwisselingen.

• Evalueer de voortgang regelmatig, kijk naar
de reactie van de sporters, houd onderling
overleg en betrek ouders / verzorgers daar
waar mogelijk.

• Neem deel aan opleidingen en informatie-
bijeenkomsten van uw sportbond en
NebasNsg en stimuleer andere kaderleden
om dat ook te doen, u kunt leren van
ervaringen van anderen en weer nieuwe
ideeën opdoen.

• Besteed aandacht aan de integratie in de
vereniging. Een vaste plek voor de mensen
met een beperking, met aandacht van het
bestuur is van groot belang.

• Voorkom dat de voortgang afhankelijk is
van één of twee personen. Zorg voor 

tijdige opvolging van sleutelposities, want
vaak valt een hele groep weg als een 
(sleutel)persoon ermee ophoudt.

• Tot slot: neem gerust contact op met uw
sportbond en / of NebasNsg als u vragen,
problemen of suggesties heeft. Zij zullen u
graag van dienst zijn.

Voor meer info: www.nebasnsg.nl

JEUGD EN JONGEREN
Veel clubs hebben geen probleem met 
aanwas in de jongste categorie sporters. Kijk
maar eens op de sportvelden op zaterdag-
ochtend: talloze 6 en 7 jarigen rennen 
achter de bal aan. Uit diverse onderzoeken
blijkt dat sport nog altijd verreweg de meest
populaire vrijetijdsbesteding is. Echter niet
bij een sportvereniging.Wat blijkt: de jeugd
vindt dan dat het aanbod en de sfeer niet
aansluit bij de jeugdcultuur van vandaag.

Jongerenbeleid 14-18 jaar
Het jeugdbeleid moet, vooral voor deze
groep, niet gelijk staan aan regelmatige 
training en min of meer verplichte wedstrijd-
deelname. Natuurlijk, de groep die prestatief
wil sporten moet niet overgeslagen worden.

Maar zoals bij de senioren al vaak een
logisch onderscheid gemaakt wordt tussen
recreatief en prestatief, zie je dat bij de jeugd
zelden.Vaak gaat men voorbij aan de speci-
fieke kenmerken, wensen en behoeften van
de jeugd. Onderzoek wijst uit dat de meeste
jongeren meer belang hechten aan gezellig-
heid, (spel)plezier en nevenactiviteiten, mits
aansluitend bij de leefwereld van de jonge-
ren. Die zitten vaak niet te wachten op de
jaarlijkse barbecue. Paint-ball komt echter al
meer in de buurt. Kortom, wil je de oudere
jeugdleden aan je blijven binden, dan zal het
aanbod van zowel sport- als nevenactivitei-
ten moeten aansluiten bij hun wensen en
behoeften.

Een jeugdbeleidsplan kan helderheid brengen
in de doelstellingen die de vereniging wil
nastreven bij de opleiding van haar jeugd.
Het geeft antwoord op vragen als:
Wat willen we bereiken met de jeugd?

Een jeugdbeleidsplan
kan helderheid 
brengen in de 
doelstelling
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Welke waarden en normen willen wij 
uitdragen? Hoe vullen wij de opleiding in?
Het antwoord op deze en andere vragen
verschaft duidelijkheid en een richting voor
het jeugdbegeleidend kader en het toe-
komstig kader. Het verschaft een structuur
waarmee een groot aantal jaren gewerkt kan
worden.

Opstellen van een jeugdbeleidsplan
Het opstellen van een jeugdbeleidsplan 
vergt tijd en inzet. Het is van belang een
werkgroep of commissie samen te stellen die
over voldoende tijd en inzicht beschikt om
het plan samen te stellen.Wanneer de vere-
niging deze mensen heeft gevonden kan men
beginnen met het opstellen van het plan.

Fase 1 Huidige situatie
Net als veel projecten begint ook het
opstellen van een jeugdbeleidsplan met het
beschrijven van de huidige situatie van de
vereniging. Zonder een helder beeld van de
tegenwoordige tijd kan niet worden gekeken
naar de toekomst.

In deze fase is het van belang een omschrij-
ving te maken van de volgende feiten:
• Ledenaantal
• Verhouding jeugd/senioren
• Sterke punten van de vereniging
• Zwakke punten van de vereniging
• Kansen aan de hand van de omgeving en

maatschappelijke ontwikkelingen
• Bedreigingen aan de hand van de omgeving

en maatschappelijke ontwikkelingen
• Huidig beleid of (informele) afspraken tav

de jeugd

Fase 2 Bepalen van de doelstellingen
Deze fase vergt visie en inzicht. In deze fase
wordt bepaald welke doelstellingen de vere-
niging wil nastreven met betrekking tot de
jeugd. Er zijn een aantal onderwerpen waar-
over een standpunt moet worden gevormd.
De werkgroep moet minimaal aandacht
besteden aan de volgende thema’s:

Het technische beleid
• Wat vindt de vereniging belangrijk bij het

leren van de sport?
• Wat vindt de vereniging belangrijk bij het

coachen van de jeugd?
• Wat is de technische/tactische visie in de

jeugdopleiding?
• Welk spelniveau moet er per leeftijdsgroep

bereikt worden?
• Hoe wordt er omgegaan met selectie-

spelers en niet-selectiepelers?
• Welke methode/stijl van training wordt er

gehanteerd?

• Welke selectiecriteria worden er gehanteerd?
• Hoe wordt de individuele ontwikkeling van

jeugdspelers beoordeeld?
• Hoe worden de selectieprocedure en het

beleid georganiseerd?

Algemene begeleiding van de jeugd:
• Welke algemene waarden en normen 

worden uitgedragen?
• Hoe is de communicatie met de jeugdleden

georganiseerd? Is er een jeugdraad o.i.d.? 
• Hoe wordt de overgang naar de senioren

opgevangen?  
• Op welke manieren wordt er aandacht

besteed aan fysieke gezondheid? 
• Hoe wordt er omgegaan met het contact

tussen jongens en meisjes? 

De jeugdkaderleden:
• Aan welke eisen moet een jeugdkaderlid

voldoen? 
• Hoe worden nieuwe kaderleden geworven?
• Welke opleidingen worden er aangeboden

aan de kaderleden?
• Hoe worden de jeugdkaderleden begeleid

in hun specifieke taken?

Taken en verantwoordelijkheden
jeugdkader:
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden
van:
• Bestuurlijk en coördinerend jeugdkader:

jeugdcommissie, jeugdcoordinator
• Jeugdtrainers
• Jeugdleiders
• Overig jeugdkader: scheidsrechters, leden

werkgroepen
Beperkt de omschrijving en verwijs naar de
uitgebreide functieomschrijvingen.

Communicatie binnen de jeugd-
afdeling:
• Welke vormen van overleg vinden er

structureel plaats? Wanneer en wie?
• Hoe is het contact met de ouders 

georganiseerd?
• Welke middelen worden gebruikt voor

welke soort van informatieverstrekking? 
• Op welke wijze worden de jeugdleden

betrokken bij de club?

Activiteitenaanbod voor de jeugd:
• Hoeveel trainingen en wedstrijden worden

er per leeftijdscategorie aangeboden?
• Welke overige sportgerelateerde activitei-

ten worden aangeboden voor jeugd 
en kader?

• Welke nevenactiviteiten worden aangeboden?

Financiën en faciliteiten:
• Hoeveel financiële middelen heeft de 

werkgroep tot haar beschikking?
• Over welke materialen kan de jeugd

beschikken?

Zonder een helder
beeld van de tegen-

woordige tijd kan niet
worden gekeken naar

de toekomst
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Fase 3 Plan van aanpak
Wanneer er duidelijkheid is verkregen over
bovenstaande thema’s kan begonnen worden
aan de uitwerking van een plan van aanpak
voor de uitvoering.

In de praktijk is het bijna altijd onmogelijk
om alle doelstellingen die zijn vastgelegd in
het beleidsplan in een keer te verwezenlijken.
Het is daarom voor de praktische uitvoering
verstandig om per jaar een aantal speerpun-
ten aan te wijzen en voor deze punten een
actieplan op te stellen. In dit actieplan wordt
omschreven welke activiteiten plaats gaan
vinden, wanneer deze georganiseerd zullen
worden en wie verantwoordelijk zal zijn
voor het initiëren van de activiteit.

Fase 4 Evaluatie
Na afloop van elk jaar dient er een evaluatie
plaats te vinden van de doelstellingen en de
behaalde resultaten op dat gebied.Aan de
hand van de evaluatie kan bekeken worden
wat het effect van de verschillende activitei-
ten is geweest en of deze gehandhaafd of
gewijzigd moeten worden.

Andere sporten
Wellicht komt er uit de analyse dat er nieu-
we producten ontwikkeld moeten worden.
Deins daar echter niet voor terug.
Tegemoetkomend aan de huidige ‘zapcultuur’
is het sowieso raadzaam om jeugdleden met
enige regelmaat de kans te geven ook eens
andere sport- en spelvarianten te beoefenen.
Bijvoorbeeld door ze ter afwisseling in te
passen in de reguliere trainingen, door uit-
wisselingen met sportclubs in de omgeving
te organiseren, of door een afgelaste wed-
strijddag of trainingsvrije avond eens in het
teken van een andere sport te stellen.
Genoeg voorbeelden van spelvarianten zijn
opgenomen in het praktische deel van het
handboek.

Coördinator
Om de jeugd binnen boord te houden,
is structureel beleid noodzakelijk. De 
eerste stap is de aanstelling van een jeugd-
coördinator. Deze voortrekker creërt draag-
vlak voor het jeugdbeleid binnen de club en
coördineert en bewaakt het proces. Iemand
die als aanspreekpunt kan fungeren en die
het jeugdbeleid vaste voet aan de grond
geeft.

Enkele kwalificaties waaraan een coördinator
(hij/zij) van jeugdsport dient te voldoen zijn:
• Kent specifieke ontwikkelingen op het

gebied van jeugdsport in het algemeen en
in het bijzondere in zijn sport.

• Heeft een visie op jeugdsport, speciaal in
zijn tak van sport.

• Kan luisteren naar kinderen en is vaardig
in het voeren van gesprekken met kinde-
ren en jongeren.

• Begeleidt jeugdtrainers en coördineert
trainingen.

• Kan het kader enthousiasmeren.
• Kan coördineren en leiding geven aan 

de uitvoering van activiteiten (zoals het 
ontwikkelen van een jeugdbeleidsplan).

• Organiseert de nevenactiviteiten voor de
jeugd.

Deze coördinator onderhoudt contact met
alle betrokkenen: bestuur, jeugdcommissie,
trainers, ouders en natuurlijk de jeugd zelf.
Iemand die weet waar de knelpunten liggen.
Iemand die permanent aandacht vraagt voor
de positie van de jeugd. Kennis van (pedago-
gische en sporttechnische) zaken is een pré,
maar niet strikt noodzakelijk. Die kennis kan
de jeugdcoördinator ook buiten de vereni-
ging vinden.

Jeugd erbij betrekken
Wanneer jeugd betrokken wordt bij de 
club, blijkt dat de clubtrouw te bevorderen.
Mooie gedachte, twee vliegen in één klap:
je behoudt de jeugd en bovendien wordt het
vrijwilligerslegioen aangevuld. Klinkt te mooi
om waar te zijn, en meestal lukt het dan ook
niet. Daar waar het wel succesvol was, was
sprake van een gedegen aanpak, die wij u
niet willen onthouden. Het gedachtegoed dat
gehanteerd werd: Geef jongeren het gevoel
dat de club van hun is! Pas dan is kaderwer-
ving zinvol.

Hoe kan een vereniging jeugdleden 
werven? 
Het werven van jeugdleden wordt steeds
moeilijker voor alle sportclubs. Dit komt

omdat er steeds meer andere vormen van
vrijetijdsbesteding bijkomen en kinderen uit
veel meer mogelijkheden kunnen kiezen.
Een vereniging moet dus meer moeite doen
om toch voldoende nieuwe leden te werven.

Om een ledenwerfactie tot een succes te
maken moet vooraf aandacht besteed wor-
den aan de volgende punten en tips:
• Binnen welke wijk of welk gebied woont er

veel jeugd? Deze gebieden zijn het meest
interessant om ledenwerfacties in te ont-
plooien.

• In welk opzicht kan onze vereniging zich
onderscheiden van concurrerende vereni-
gingen, wat hebben wij te bieden, wat
maakt ons speciaal? 

• Op welke manier wil je de jeugd gaan 
bereiken en via welke middelen? 

• Schakel de oudere jeugd in bij het promo-
ten van de club. Zij hebben een voorbeeld-
functie voor anderen 

• Probeer gebruik te maken van de basis-
scholen in de buurt; neem wel eerst 
contact op met de school voordat je 
een ledenwerfactie start.

• Geef niet teveel informatie in één keer.
Korte bondige informatie valt vaak meer
op en blijft langer hangen.

Ideeen voor ledenwerfacties:
Vriendjesdag
Organiseer een vriendjesdag of open 
huis. Belangrijk hierbij is de organisatie.
Zorg dat duidelijk is wat er op een dergelijke
dag gaat gebeuren, hoeveel mensen opgevan-
gen kunnen worden en hoeveel verenigings-
leden hiervoor aanwezig moeten zijn.
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Zorg voor leuke activiteiten voor de klein-
sten en voor persoonlijk contact met ouders
en kinderen. Een klein cadeautje doet vaak
wonderen! 

Afzwemmoment
Als u zeer gericht leden wil werven is het
soms mogelijk om met het plaatselijke
zwembad contact te houden over het
afzwemmoment.Veel ouders redeneren:
eerst je zwemdiploma, dan mag je op een
sport.Voor u als clubbestuurder dus zinvol
om te weten wanneer dit is. Bij het afzwem-
men met een presentje en een schrijven
(voor de ouders apart) aanwezig zijn levert
nog weleens resultaat op.

Doelgroepenfolder
Net als voor de vereniging in totaal is voor
aparte doelgroepen een informatiefolder te
maken. Zeker voor de jongste jeugd, met
informatie naar de ouders en leuke tekenin-
gen naar de jeugd zelf toe en een eigen stuk-
je in ‘jeugd’taal. Het zelf post krijgen is toch
al een hele belevenis. Uitdelen op
school(plein) of bij welpendag.

Sport op school
Serviceverlening naar het onderwijs kan niet
groot genoeg zijn. Meestal worden de leer-
krachten al overvoerd met verzoeken tot
medewerking. Het werkt des te beter als u
uw diensten aanbiedt. Probeer met school-
hoofd of vakleerkracht of anders via ouder-
vereniging tot contacten te komen en stel
voor een aantal gymlessen over te nemen,
waarin u de nadruk legt op de specifieke
sport die u beoefend. In het kader van een
werfactie is resultaat te verwachten.

Sportinstuif
Een echte sportinstuif met sportspecifieke
spellen.Vergeet ook de propaganda en de
publiciteit niet. Nodig alle eigen jeugdleden
uit en laat iedereen een vriendje of vriendin-
netje meenemen. Zorg voor promotiemate-
riaal om uit te delen en voldoende folders
en aanspreekpunten voor enthousiaste
ouders. Succes verzekerd voor ledenwer-
vers.

Kennismakingscursus
Meer namen zijn mogelijk, maar de plaatse-
lijke jeugd een aantal weken naar het veld of
de sporthal halen met de aanbieding van een
aantal weken gratis kennismaken met de
port en club kan bij goede voorbereiding en
evengoede nazorg flinke ledenwinst opleve-
ren. In het kader van een festiviteit of zo
maar.

Kleuterspeldag 
Ter vergroting van de jongste jeugd, c.q. ter
vorming van een nieuwe groep zesjarigen is

het zinvol aan het eind van het schooljaar de
tweede groep van de basisschool te benade-
ren en daar een speldag met de nodige
sportonderdelen voor te organiseren.
Daarbij flink aandacht voor de eigen club, die
na de vakantie zoveel te bieden heeft.
Belangrijk is zowel de jeugd zelf als de
ouders van die jeugd te benaderen.

Open dag
Het openstellen van de kantine, de velden of
de sporthal; een totaal programma rond de
nodige demonstraties. Een korte training
voor de jongste jeugd, een pupillenwedstrijd-
je, een gekostumeerde aspirantenwedstrijd,
een wedstrijd met spelregels van andere
spelvormen van de specifiek sport, een seni-
orenwedstrijd tegen een topploeg en een
demonstratiewedstrijd waarbij toeschouwers
worden uitgenodigd. Natuurlijk ook een aan-
tal kraampjes met uitleg over de competitie,
het jeugdwerk, de financiën enz.Vergeet de
videobeelden niet, alsook het promotiemate-
riaal. Natuurlijk krijgt het bezoek gratis iets
aangeboden (al is het maar een consumptie).
Ook wel 'Open huis' o.i.d. te noemen.

Schoolsporttoernooi
Een schoolsporttoernooi, mits goed opgezet
met goede nazorg is een zeer goed propa-
gandamiddel, waar directe ledenwinst te
noteren valt.

Wedstrijden voor de jongste jeugd
Ook de allerjongsten die bij de club aange-
sloten zijn, willen graag echte wedstrijdjes,
partijtjes spelen. Leiding kan eventueel mee-
spelen, in ieder geval dicht in de buurt coa-
chen.

Hoe behoud ik de jeugd voor de 
vereniging?
Mensen blijven in deze tijd niet meer van-
zelfsprekend jarenlang lid van een vereniging.
Door de grotere verscheidenheid aan 
vrijetijdsaanbod zijn mensen zapgedrag gaan
vertonen. Er wordt sneller geswitched tus-
sen vrijetijdsbestedingen. Om leden voor de
vereniging te behouden moet een vereniging
de nodige inspanningen verrichten.

De volgende tips komen hierbij van pas:
• Belangrijk is dat er aandacht wordt besteed

aan en ingespeeld wordt op de wensen en
behoeften van de leden. Naast het aanbie-
den van activiteiten voor de senioren moet
er ook aandacht zijn voor het aanbod voor
de jeugd. Dit aanbod zou moeten worden
behandeld in een jeugdbeleidsplan.

• Communicatie naar de jeugd toe is belang-
rijk, maar communicatie met de jeugd nog
veel meer. Op deze manier wordt de
betrokkenheid van de jeugd vergroot en
het geeft de oudere jeugd het gevoel tefo
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participeren in de vereniging. Ook het
benaderen van de jeugd voor lichte kader-
functies kan erg stimulerend werken.

• Geef de jeugd een eigen plek in de kantine,
draai ook muziek die in hun belevingswe-
reld past en organiseer activiteiten die hen 
aanspreken. Stem de openingstijden van de
sportaccommodatie af op hun rooster.

• Stel speciale jeugdtarieven in voor 
consumpties.

• Stel jaarlijks een budget beschikbaar waar-
mee de jeugd (in de vorm van een jeugd-
raad) haar eigen wensen mag realiseren.

Ideeën voor ledenbehoudacties
Alternatieve trainingen
Het plezier in bewegen is bij de jeugd en
zeker ook bij lagere teams afhankelijk van
het gebodene tijdens trainingen. Een keer
trainen op een trimbaan, in het bos of op
het strand; een thematraining in het kader
van kerst of Pasen, olympische spelen of
zeskamp. Het kan allemaal.

Familiedag /husseltoernooi
Welk programma je ook kiest, een dag voor
de hele vereniging is bij voorbaat geslaagd.
Juist het familiekarakter van de sport maakt
het mogelijk programma's te ontwikkelen
die voor alle leeftijden tegelijk geschikt zijn.
Fietspuzzeltochten of autorally's gekoppeld
aan bepaalde eetfeesten met een bonte
avond erachteraan. Ook wedstrijden met
mixed-teams behoren tot de mogelijkheden.
Dit geeft de leden de mogelijkheid beter
met elkaar kennis te maken.

Midweeksporten
De sportvorm voor mensen, die niet meer
in het weekend beschikbaar zijn. Jongelui, die
op zaterdag wat willen bijverdienen, leden
met beroepen in de zorgsector of anderen
die in ploegendienst werken. U kunt met
midweeksporten de leden toch behouden
voor de sport. Ook geschikt voor hen, die
op zaterdag liever andere taken (begeleiding)
doen. Simpel te organiseren, dus waarom
niet? 

Juniorenovergang
Het is belangrijk de overgang van junioren
naar senioren te begeleiden of minimaal
goed te observeren. Maar al te vaak haken
niet geaccepteerde jongeren juist dan af.
Opvang van deze jeugd in oudere teams is
een taak voor de hele seniorenafdeling. Het
bestuur kan hier zeker begeleidend optre-
den.Vaak zijn overkomende junioren onze-
ker en zoeken steun bij leeftijdsgenoten.
zorg dat ze zich in het nieuwe team thuis
voelen. Plaats ze met groepjes bij elkaar in
het seniorenteam. Praat veel met ze, hoor
hun ideeën aan. Ook de minder getalenteer-
den verdienen deze zelfde aandacht.

Houd rekening met gewijzigde woon- en
werkomstandigheden. Maak ook hier duide-
lijke afspraken over opvang en begeleiding.

Kamp
Het middel om aan ledenbinding te doen is
het verenigingskamp. Met z'n allen er op uit,
een week(end) lang. Goed voorbereid met
een afwisselend en niet al te vol programma
bezorgt men de leden de fijnste herinnering
van de sportloopbaan. Geen ervaring? 

Zie Serviceproduct H08 Evenementen

Knutselmiddag
Het binden van de jeugd aan de vereniging is
een opdracht van voortdurende zorg.Vooral
in lange wedstrijdloze tijden, zijn nevenacti-
viteiten noodzaak. Op een vrije middag,
weekend of in de vakantie een knutseldag
organiseren. Zorg voor erg veel materiaal en
leuke maakideeën, c.q. professionele begelei-
ding (leerkrachten handvaardigheid of gespe-
cialiseerde huismoeders brooddeeg, hand-
werken, gips gieten enz) Zo mogelijk sport-
thema laten maken.

Playbackshow
Een alleraardigste avondvulling met wereld-
artiesten is te verkrijgen door een playback-
wedstrijd uit te schrijven. Individueel of per
groep, per team of per commissie, één of
meer acts per artiest. Een goede jury, zo
mogelijk met plaatselijke Vips. Ruim tevoren
inschrijving regelen. Zorgen voor goed geluid
en podiummogelijkheden. Naderhand
playbackwedstrijd met soortgelijke 'artiesten'
van zusterclubs.

Supportersclub
Wanneer het eerste team goed presteert,
zal vooral in de zaal de animo om te komen
aanmoedigen groot zijn. Probeer een sup-
portersclub op te richten. Met een beperkte
inschrijvingsdrempel weinig lidmaatschaps-
kosten, maar leuke voordeeltjes, kortingen
op clubartikelen bijvoorbeeld.Aparte sup-
portersfeesten of yells.

VIP-jeugdplan
Ter meerdere eer en glorie van de eigen
jeugdleden stelt u een plan op waarin weke-
lijks of maandelijks een bepaald jeugdlid de
hoofdpersoon is. Het gevoel bij de club te
horen zal aanzienlijk worden vergroot.

OUDEREN
Als het over seniorensport gaat, worden
daarmee sporters van 55 jaar en ouder aan-
geduid. Eigenlijk onterecht, want fysieke en
psychische gezondheid, sportervaring en
leefsituatie kunnen per persoon aanmerke-
lijk verschillen. Beter is het om senioren-
sporters te omschrijven als de fittere 
senioren, die hun werkzame leven hebben
afgebouwd of aan het afbouwen zijn. En hun
vrije tijd op een ontspannen, gezellige en
vooral gezonde actieve manier willen door-
brengen. Sport kan daaraan een belangrijke
bijdrage leveren.

De huidige senioren zitten gelukkig al lang
niet meer ‘achter de geraniums’. Ze zijn zelf-
bewust en kritische deelnemers aan de
maatschappij en hebben hun eigen wensen
en behoeften. Ze willen hun sport bedrijven
op een volwaardige wijze, onder deskundige
leiding en op een voor hen acceptabel tijd-
stip. Zij willen bewegen in een goede en
schone accommodatie, in een ontspannen
sfeer en met een gezellige groep leeftijds-
genoten.

Ook Kaatsen is een uitermate geschikte
bezigheid voor de wat oudere sporter.
Competitiekaatsen en speciale 55+ wedstrij-
den zijn momenteel erg in trek.

Motieven
Driekwart van de senioren vindt gezondheid
het belangrijkste motief om (weer) te gaan
sporten.Als de eerste stap eenmaal is gezet
blijken het plezier in de sport en het sociale
aspect belangrijke redenen om door te gaan.
De wekelijkse ontmoeting en het gezamen-
lijk actief zijn scheppen een band die men
buiten de sport(accommodatie) kan voort-
zetten. Kortom sport kan een nieuwe
dimensie aan het leven geven.

In de praktijk komen de eigen wensen en
behoeftes neer op het niet verplichtend,
recreatief beoefenen van diverse takken van
sport. Zoals fietsen, wandelen, zwemmen,
gymnastiek, joggen, tennis, dutchtennis,
fitness, tai-chi en bowls. Dit sporten gebeurt
nog veel meer buiten dan binnen vereni-
gingsverband. Binnen de vereniging ben je
veelal gebonden aan vaste sporttijden, wat
niet opweegt tegen de voordelen die een
sportvereniging kan bieden.

Benadering
Leidinggevenden vergeten nogal eens dat
ouderen ook t.a.v. het sporten een eigen
verantwoordelijkheid hebben en zich daar
ook terdege van bewust zijn. Senioren willen
op hun eigen niveau en wijze sporten. Dat
betekent daarom nog niet dat ze vanuit de
zorgfilosofie benaderd moeten worden.

Probeer een 
supportersclub op 

te richten



Biedt hen dan ook volwaardige sport die
men tot op hogere leeftijd kan blijven be-
oefenen. Dat de deskundigheid van de leiding
daarbij een belangrijke rol speelt, ligt voor
de hand.We kennen o.a. de opleiding MbvO
(Meer bewegen voor ouderen) in verschil-
lende takken van sport en de RSLO
(Recreatiesportleider voor Ouderen).

De Nederlandse Norm Gezond
Bewegen
In 1998 is de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (NNGB) vastgesteld. Met het 
vaststellen van de norm is een belangrijk
instrument ontwikkeld om de mate van
gezond (voldoende) bewegen te meten en te
bevorderen.Voor volwassenen is deze norm
minimaal een half uur per dag matig intensief
bewegen op minstens vijf dagen in de week.

Afgemeten naar de norm spreekt men van
normactiviteit (bewegen volgens de norm),
semi-activiteit (men beweegt wel, maar
behaalt daarbij niet de norm) en inactiviteit
(men benadert de norm in het geheel niet).
Volgens de meest recente peiling is circa
40% van de bevolking boven de 16 jaar 
normactief, 48% semiactief en 42% inactief
(dat men op geen enkele dag tenminste een
half uur beweegt).

In de "Rapportage Ouderen" van het Sociaal
Cultureel Planbureau 2001 wordt een
hoofdstuk gewijd aan lichaamsbeweging.
Wanneer de lichamelijke activiteit van oude-
ren langs de meetlat van de NNGB wordt
gelegd, dan blijkt, aldus het SCP, dat van de
mensen tussen de 55 en 59 jaar 20 % nor-
mactief, 42 % semiactief en 38% inactief is,
voor 64 tot 69-jarige ligt dit op respectieve-
lijk 31%, 29% en 40%.Voor 70-74 jarige is dat
respectievelijk 31%, 18% en 52%. Bij 75+ is
een verval waarneembaar van 18% voor
normactief, 12 % is semi-actief en maar liefst
71% is inactief.

Organisaties actief met seniorensport
In Nederland zijn vele organisaties die zich
bezig houden met seniorensport.

Hieronder een kleine greep uit de organisa-
ties die actief zijn op het gebied van senio-
rensport.

Het Groninger Actief Leven Model (GALM)
project is door het Instituut voor
Bewegingswetenschappen van de
Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking
met het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB) ontwikkeld. GALM is een
stimuleringsmethodiek waarmee sportief
niet-actieve senioren (55-65 jaar) op lokaal
niveau geactiveerd kunnen worden om spor-
tief actief te worden én te blijven. De kennis-
makingsperiode van twaalf weken wordt
georganiseerd door de GALM-medewerkers.
Hierna kan het GALM sportaanbod worden
overgenomen door de plaatselijke sport-
verenigingen of een nieuw op te richten
seniorensportvereniging.

Nederland in Beweging!
Is een actieprogramma van Nederlands
Olympisch Comité*Nederlandse Sport
Federatie (NOC*NSF), Nederlandse
Hartstichting en Nederlandse Kanker-
bestrijding/KWF. Doel van ‘Nederland in
Beweging!’ is gezondheidsbevordering door
een actieve leefstijl met het accent op regel-
matig en verantwoord bewegen. Een van de
speerpunten is de 55 plusser. Tijdens een 
‘55-plus in Beweging!’ campagne staat gedu-
rende één week een gemeente/ regio in het
teken van ‘bewegen: gezond en leuk’. De orga-
nisatie van een campagne ligt bij een (lokaal)
comité dat kan bestaan uit de Provinciale
Sportraad, GGD, gemeente, Stichting Welzijn
Ouderen, ouderenbonden en aanbieders van
sport- en bewegingsactiviteiten.

Meer bewegen voor Ouderen
Elke week weer doen meer dan 280.000 
55-plussers mee aan activiteiten van ‘Meer
bewegen voor Ouderen (MbvO)’. Dit ge-
beurt in speciaal voor hen in groepsverband
georganiseerde bewegingsactiviteiten, onder
deskundige leiding van ruim drieduizend
bevoegde, speciaal opgeleide MbvO-
vakkrachten.
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Meer Service-
producten?

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