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Het verenigingscafé
Wie
Locatie
Telefoon

V&K De Stenen Man (Turnen)
Harlingen
0517 851 363

Tover een (verenigings)ruimte één keer per maand om tot een klein bruin café. Dit is een plek waar
de aanwezigen onder het genot van een hapje en drankje tot ideeën komen, bijvoorbeeld over
ledenbehoud en het werven van nieuwe vrijwilligers. Als mensen in een gezellige sfeer bij elkaar
komen levert dat meer op dan een zakelijk verzoek of mail om met ideeën te komen.
__________________________________________________________________________________
Een verjaardagsfeest dat verenigt
Wie
Locatie
Telefoon

Voetbalvereniging Nederhorst (Voetbal)
Nederhorst den Berg
0294 251 777

De leden van een sportclub vragen de schenker als verjaardagscadeau dat hij of zij een week
vrijwilligerswerk doet. Als alternatief zou de jarige ook zelf een week vrijwilligerswerk kunnen doen.
__________________________________________________________________________________
Betrokkenheid door cohesie
Vereniging
Locatie
Telefoon

U.C. Face Off (floorball)
Groningen
0651 157 092

Zet transparantie, openheid en actieve positionering in als sleutel tot succes. Ledenwerving geschiedt
vaak mond-tot-mond. Enthousiaste leden spreken hun sociale netwerken aan en weten zo anderen te
motiveren om eens mee te trainen. Door potentiële leden actief te benaderen en te betrekken bij de
trainende leden, zullen zij eerder geneigd zijn lid te worden.
Buiten bestaande netwerken om wordt geprobeerd nieuwe leden te werven door clinics te geven aan
middelbare scholen, studie- en studentenverenigingen. Door actieve betrokkenheid worden ook
andere leden gestimuleerd om vrijwillig actief te worden. Wanneer mensen betrokken zijn bij een
commissie blijven zij langer lid omdat zijin de club meer mensen kennen. Sociale contacten ‘maken’ de
club en dus is het van belang dat deze gestimuleerd en gecontinueerd worden.
__________________________________________________________________________________
De rijdende koffiekar
Vereniging
Locatie
Telefoon

sv Die Haghe (korfbal)
Den Haag
070 323 5178

Een rijdende koffie-, thee- en limonadekar die ouders langs de lijn voorziet van een koel of warm
drankje tijdens de trainingen en wedstrijden. Ouders rijden zelfs bij toerbeurt met de kar langs de
velden. De koffiekar heeft ook een sociale functie. Ouders leren andere leden kennen en dit vergroot
de betrokkenheid. Bij Die Haghe leverde de kar meer opbrengsten op dan alleen de verkoop in de
kantine. De kar is voorzien van namen en logo’s van bedrijven die dit mogelijk hebben gemaakt en
het kan ook interessant zijn voor nieuwe sponsoren.
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Promotioneel verenigingsfilmpje
Vereniging
Locatie
Telefoon

USV Protos (studentenvolleybal)
Utrecht
0614 866 828

Maak voor je club een leuk promotiefilmpje en zorg ervoor dat elk team in het filmpje te zien is. Dit
versterkt niet alleen de band tussen de leden onderling, het trekt ook de aandacht. Beelden zeggen
tenslotte meer dan 1.000 woorden. Wie de film ziet proeft de sfeer en hoort de positieve geluiden.
Het filmpje kan worden gedeeld via social media-kanalen zodat veel mensen bereikt kunnen worden.
De sponsors kunnen op deze manier ook uit alle hoeken en gaten komen.
__________________________________________________________________________________
Muziekavond
Vereniging
Locatie
Telefoon

Handbalvereniging JHC (handbal)
Julianadorp
0223 642 437

JHC organiseerde in het plaatselijke dorpscafé een muziekavond, waarvoor oud-leden en potentiële
leden werden uitgenodigd. Er werden artiesten uitgenodigd om te komen spelen. De belangstelling
was zo groot dat uit deze avond een nieuw dames- en recreantenteam voortgekomen is. Bovendien
was de baromzet die avond zodanig dat het 70-jarig jubileumfeest ermee gefinancierd kon worden.
__________________________________________________________________________________
Fietskratje voor vrijwilligers
Vereniging
Locatie
Telefoon

A.M.H.C. Rood-Wit (hockey)
Aerdenhout
023 544 1722

Iedere vrijwilliger in de sport die daar volgens de club voor in aanmerking komt, krijgt een herkenbaar
rood-wit-blauw fietskratje voor op zijn of haar fiets, met daarop de tekst ‘Vrijwilliger in de sport’. De
vrijwilliger in het straatbeeld zichtbaar maken heeft drie voordelen:
1. het is een blijk van waardering voor de inzet van vrijwilligers
2. het werkt trots en saamhorigheid in de hand en
3. het daagt anderen uit om ook toe te treden tot het leger van vrijwilligers.
Het stimuleert ook om op de fiets naar de sportaccommodatie te gaan waarmee de noodzaak tot
bewegen wordt benadrukt en er minder parkeerdrukte optreedt.
__________________________________________________________________________________
Start een jeugdcommissie
Vereniging
Locatie
Telefoon

G.V. Slank en Kwiek (gymnastiek)
Voorschoten
071 576 3924

Start een jeugdcommissie en bied deze de mogelijkheid om voor leden activiteiten buiten de sport te
organiseren. Daardoor krijgt de vereniging een betere uitstraling en ledenbinding. Ook zullen de
jeugdleden (categorie 14+) langer en meer betrokken bij de vereniging blijven.

3

Clubscore versterkt het clubgevoel
Vereniging
Locatie
Telefoon

Sportclub Stiens (voetbal)
Stiens
058 257 1290

In maart 2014 is Sportclub Stiens gestart met Clubscore. In clubscore worden de overwinningen en
doelpunten van alle teams bij elkaar worden opgeteld en getoond op het clubscorebord op de website
en de social media van de club. Deze score is leuk om te delen en te volgen voor de leden. Zo wordt
het clubgevoel versterkt. Dit draagt bij aan het vinden van nieuwe leden, sponsors en vrijwilligers.
__________________________________________________________________________________
Sportkorting op zorgpremies
Vereniging
Locatie
Telefoon

Axtie FysioSport (sportfysiotherapie & medische training)
Doorwerth
026 312 1612

Laat de clubleden en hun familieleden profiteren van korting op hun zorgpremies. Deze korting kan al
snel oplopen tot 200 of zelfs 400 euro per jaar per gezin. Deze ‘sportkorting’ op polissen geldt bij
vrijwel alle grote verzekeraars.
__________________________________________________________________________________
Maak van de leden ledenwervers
Vereniging
Locatie
Telefoon

TV Puttershoek (tennis)
Maasdam
078 676 3205

Uw beste clubambassadeurs zijn uw leden. Geef hen daarom korting als ze een nieuw lid aanbrengen
en geef ook het nieuwe lid korting die in het eerstvolgende jaar wordt verrekend met de contributie
mits het nieuwe lid niet na het eerste jaar opzegt. Zo worden uw bestaande leden getriggerd om het
volgende jaar tegen een gereduceerd bedrag lid te blijven en uw vereniging heeft er nieuwe leden bij
die worden gestimuleerd om niet aan het einde van het eerste jaar op te zeggen.
Nieuwe leden worden ook gestimuleerd om mee te doen aan tennisactiviteiten binnen de vereniging.
Zij worden bewust ingedeeld bij enthousiaste bestaande leden zodat zij zich sneller ‘thuis’ voelen op
de club. Deze formule heeft tennisvereniging Puttershoek in afgelopen drie seizoenen een stijgend
aantal leden opgeleverd, terwijl het aantal leden bij tennisclubs regionaal en landelijk afneemt.
__________________________________________________________________________________
Gezond leven, minder betalen
Vereniging
Locatie
Telefoon

Achilles ‘29 (voetbal)
Maasdam
078 676 3205

Geef een lid blijvende korting op zijn sportlidmaatschap als hij of zij nieuwe leden aanbrengt. Wie
meer leden werft, kan zelfs gratis sporten. Samen sporten is bovendien leuker en stimuleert om ook
te gaan sporten als je even wat minder zin hebt.
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Vriendjes- en vriendinnetjestoernooi
Vereniging
Locatie
Telefoon

ASC Hilversum Hurricanes (American Football, honk- en softbal en beeball)
Hilversum
078 676 3205

Organiseer een jeugdtoernooi om nieuwe jeugdleden te werven. Zet daarbij spelende jeugdleden in
als coach. In koppels gaan ze op zoek naar vriendjes en vriendinnetjes die een team kunnen vormen.
De teams krijgen een stoere naam, een eigen yell en spelen op woensdagmiddag of in het weekend
een toernooi waarbij plezier voorop staat. De winnaars krijgen een medaille en 3 gratis proeflessen.
__________________________________________________________________________________
Begeleidingspas voor mindervaliden
Vereniging
Locatie
Telefoon

Leiderdorpse Kano Vereniging Rijnland (kanovaren)
Leiderdorp
071 541 5540

Bij LKV Kano Rijnland is de vraag naar deelname door mindervaliden sterk toegenomen. Begeleiders
krijgen een begeleidingspas aangeboden waarmee ze tegen gereduceerd tarief kunnen meedoen. Dit
heeft als voordeel dat de kennis en het begrip voor mindervaliden snel sterk vergroot. Via de
begeleiders kunnen de juiste veiligheidsmaatregelen naar behoren gerealiseerd worden. Door de
begeleiders zelf mee te laten varen (na eventueel een korte cursus) is het vrijwilligers tekort voor
mindervalide kanoërs afgenomen maar het ledenaantal juist vergroot waardoor de vereniging
publiciteit en sponsoren trekt.
__________________________________________________________________________________
Vrijheid, blijheid
Vereniging
Locatie
Telefoon

Sportief Wandelgroep Zoetermeer (wandelen)
Zoetermeer
071 541 5540

Een concept waarbij iedereen kan sporten zonder contributie te betalen maar wel 1 euro per persoon,
per training bijdraagt onder het motto ‘vrijheid, blijheid’. Niets moet, alles mag. Bij deze
laagdrempelige insteek komen alle ontvangen gelden - ook van sponsors - ten goede aan de
wandelaar in de vorm van vier trainingen per week. Op deze manier is Sportief Wandelgroep
Zoetermeer in zes jaar tijd gegroeid van 14 naar 427 wandelende leden.
__________________________________________________________________________________
Gaat je kind sporten, sport dan zelf mee
Vereniging
Locatie
Telefoon

Schaatsvereniging Lansingerland (schaatsen)
Bleiswijk
010 249 2345

Vaak zie je dat de ouder die een kind naar de vereniging brengt, vertrekt of in de kantine gaat zitten.
Als de vereniging deze ouder een sport of activiteit aanbiedt, dan besteedt deze zijn of haar tijd
gezond en het zorgt binnen de club voor nieuwe sociale contacten. Het verlaagt de drempel om
kinderen aan te melden als lid. Bovendien zijn actieve ouders eerder als vrijwilliger bij de vereniging te
betrekken. Zorg als club dat de ouder op hetzelfde tijdstip kan sporten als zijn of haar kind.
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Sponsorballen voor nieuwe tenues
Vereniging
Locatie
Telefoon

C.K.V. Rapid (korfbal)
Haarlem
023 844 4201

Via Clubkit - een online actie waarbij leden hun eigen netwerk aanspreken voor een sponsorbijdrage heeft Rapid meegedaan aan ‘Sponsorballen’, een online spel om zoveel mogelijk gesponsorde ballen
te verzamelen. Bij elke vijf verzamelde ballen wordt een kledingstuk of item toegevoegd, zodat de
speler een steeds completere outfit verzamelt. Rapid heeft hiermee in een paar weken een flink
bedrag opgehaald en de leden vonden het een leuke actie.
Clubkit biedt een platform waarbij leden niet meer langs de deuren hoeven met boekjes of met
contant geld. Maar naast het plezier, was het grootste pluspunt van dit sponsorprogramma dat het
een volledig nieuw sponsornetwerk opleverde.
__________________________________________________________________________________
Sponsorberichten
Vereniging
Locatie
Telefoon

csv Jong Holland (voetbal)
Alkmaar
072 511 1449

Leden van een vereniging geven op een website aan over welke onderwerpen zij een (commerciële)
mail wil ontvangen. Door deze binnenkomende berichten te openen gaat er steeds 25 eurocent naar
een vooraf opgegeven goed doel. Dit kan dus ook een sportvereniging zijn. Bedrijven willen graag
gericht mailen, de ontvanger heeft aangegeven de commerciële berichten te willen ontvangen en de
club wordt er beter van. Er zijn dus alleen maar winnaars.
__________________________________________________________________________________
Sponsoren aan het sporten
Vereniging
Locatie
Telefoon

v.v. Sporting Martinus (voetbal)
Alkmaar
072 511 1449

Alle e-mailadressen van bedrijven in het clubledenbestand zijn geselecteerd en naar branche
gerangschikt. Daarbij is gekeken welke van deze bedrijven voor de vereniging interessant zijn.
Vervolgens wordt een voorstel geformuleerd waarmee het bedrijf zodanig wordt geïnteresseerd dat
een serieus kan worden gevoerd waarbij wordt gestreefd naar een win-win-win-situatie. Extra omzet
voor het bedrijf, interessante aanbiedingen voor de leden en commissie voor de vereniging.
Ook de beroepen van (de ouders van) de leden zijn, voor zover bekend, gerangschikt naar branche.
Met name de kleine zelfstandigen, ondernemers, DGA’s en ZZP'ers in deze groep kunnen interessant
zijn. Deze personen zijn gemakkelijk benaderbaar, ze zijn al bekend als ouder of als lid. Ook voor deze
groep wordt geprobeerd een win-win-win voorstel te formuleren en tot een gesprek te komen.

6

Eerst analyseren, dan pas actie
Vereniging
Locatie
Telefoon

TVV Vreeswijk (tennis)
Nieuwegein
030 606 4388

Elke vereniging beschikt over gegevens van haar leden zoals geslacht, leeftijd, postcode, etc. Deze
gegevens zijn er ook vaak over de leden die opzeggen. Om acties voor ledenbehouden of –werving te
kunnen houden is het essentieel om te weten waarom leden opzeggen, lid blijven of waarom mensen
lid willen worden. Bij TVV maakte een eenvoudige excelsheet al zichtbaar dat de jeugd (tot 18 jaar)
goed vertegenwoordigd is maar dat hun ouders (tot 45 jaar) ondervertegenwoordigd zijn maar
oververtegenwoordigd bij de opzeggers.
Dit heeft geleid tot gerichte acties waarbij het succesvolle jeugdprogramma wordt voorgezet en
'stiekem' wordt uitgebreid en zich nu meer richt op het werven van de gezinnen van deze kinderen.
Andere acties zijn gereduceerde gezinstarieven en het organiseren van familietennisdagen. Daarnaast
wordt er een professionele telefonische enquête uitgevoerd naar de motieven van de groep opzeggers
om nog meer richting te kunnen geven aan acties voor ledenwerving en -behoud.
__________________________________________________________________________________
Samenwerken in de breedte
Vereniging
Locatie
Telefoon

ERV Beatrix (roeien)
Eindhoven
040 281 5583

Werk met andere sportverenigingen in dezelfde en andere takken van sport samen. In Eindhoven zijn
de studentenroeivereniging Thêta en burgerroeivereniging Beatrix druk bezig om roeien op de kaart te
zetten. Om dit te realiseren worden de kwaliteiten van beide verenigingen ingezet. De studenten zijn
goed in enthousiasmeren en binnentrekken van leden en ‘de burgers’ hebben ervaring en zijn goed in
het faciliteren van activiteiten en het geven van training.
Om meer mensen kennis te laten maken met roeien, wordt deze sport aangeboden aan diverse
scholen. Om de samenwerking goed neer te zetten wordt er samengewerkt met de Tu/e, gemeente,
sportformule, scholen en Volans rowing. Samenwerking met andere sporten is ook goed mogelijk.
__________________________________________________________________________________
Project X Streetsports
Vereniging
Locatie
Telefoon

HvA - Daan Kauffeld (voetbal, basketbal, tennis, honkbal)
Amsterdam
040 281 5583

Samen met twee gediplomeerde sporttrainers is Kauffeld aan de slag gegaan om op woensdagmiddag
sportlessen te organiseren in de wijk Geuzenveld. Op deze middagen staat het voetbalveld rond het
speelpark Confusius vol met kinderen die basketbal- en voetbaltrainingen krijgen. Het doel is om
gasttrainers van andere sportverenigingen (tennis, honkbal) uit de buurt te betrekken. Door de
samenwerking met de lokale Albert Heijn, kunnen kinderen direct bewust worden gemaakt van het
belang van gezonde voeding. Dit model brengt een uitbreiding van het aantal gymuren voor kinderen
met zich mee en brengt hen rechtsreeks in contact met sportverenigingen in de buurt.
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Locatie via sportvereniging
Vereniging
Locatie
Telefoon

Gymnastiek- en atletiekvereniging Turnlust (Gymnastiek en atletiek)
Pernis (RT)
0620 021 177

Voor veel jongerenwerkers is het vanwege gemeentelijke bezuinigingen lastig om een locatie te
vinden waar kosteloos met hun groepen kunnen sporten of trainen. Deze groepen dreigen daardoor
uit elkaar te vallen. Sportverenigingen kunnen deze groepen faciliteren die zich als tegenprestatie bij
de vereniging inschrijven. Hiervoor kunnen zij zo nodig steun aanvragen van het Jeugdsportfonds.
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