
Workshop Handbal verenigingen– 26 april 2021

Jouw club klaar voor de toekomst!
We starten 19:30 – zet je camera vast aan en je geluid uit



Twee workshops deze week

Maandag: club klaar voor de toekomst
→ kansen voor ons clubaanbod

Kartrekkers

(flex)vrijwilligers

Betrokken leden

Afnemers

Doelgroep

Donderdag: ledenbinding
→ sociale betrokkenheid op de club vergroten



Exit-strategie uit de corona-crisis

• Aanbod gefaseerd opstarten: 
steeds klaar zijn voor nieuw geboden ruimte

• Communicatie naar de leden! 
Klaar stomen voor de mogelijkheden

• Heropeningsritueel?
Vieren dat er weer gesport, gezongen, gespeeld mag worden!

• Innovaties: 
wat ga je blijvend anders doen?



Deel 1

Willen / kunnen / moeten we 
veranderen als vereniging?



Tijden veranderen?

Is de ‘klassieke vereniging’ nog aantrekkelijk genoeg?
Waar zit winst voor jullie vereniging?



Herkennen jullie deze trends?

Anticiperen jullie al op deze trends?

Accepteren jullie deze trends?

We kunnen de toekomst niet voorspellen… 

… maar: wat zien we gebeuren bij sportverenigingen?



Het spel moet sneller en dynamischer?!



De jeugd wil afwisseling van sporten, ipv trouw blijven aan één sport?!

• Uitstapje naar andere sporten
• Andere elementen in de training
• Combi-lidmaatschap



Volwassenen willen geen vaste verplichting meer iedere week?!

Vast aanbod voor gecommitteerde leden 
(traditioneel lidmaatschap)

Flexibel aanbod: ter oriëntatie of als stapje 
terug (ook aanbod voor niet-leden?)

Doelgroep



Een kwartaallidmaatschap is aantrekkelijker dan een jaarlidmaatschap?!



De behoefte schuift van prestatief naar recreatief?!

(nadruk op plezier en participatie) 

(van willen winnen naar 
gezelligheid en beweging) 

(stoppen selectie pupillen) 



Verbreden van de doelgroep; meer diversiteit en inclusie?!

Jitske Kramer / Jam Cultures



Zonder betaalde krachten krijg je de vereniging niet meer gerund?!

• AVG
• VOG
• ASM
• VSK
• …

→Steeds complexer?



De gezonde kantine is tegenwoordig een must?!



Verder kijken dan alleen je oorspronkelijke aanbod?!



Van sponsors naar partners?!



Mogelijke trends om op in te spelen

Maatschappelijke positie

• Toenemende maatschappelijke rol

• Gezonde kantine en rookvrije clubs: 
vereniging krijgt meer sturende rol 
gezondheid

• Groter belang van duurzaamheid 

• Lokale demografische trends zoals 
vergrijzing, nieuwe wijken en ontvolking

• Inclusiviteit voor mensen met fysieke of 
mentale beperking, voor mensen met 
sociaaleconomische achterstand of 
mensen met taalachterstand

• Groeiende kloof hoog- en laagopgeleid

• Beweging richting open club, veel 
partijen die iets van/met de 
sportvereniging willen

Sportbeleving / aanbod

• Toegenomen behoefte aan 
flexibiliteit, lagere tolerantie richting 
verplichtingen

• Opkomst ongeorganiseerd en anders 
georganiseerd sporten

• Drijfveer verschuift van presteren 
naar sociaal en gezond

• Groter spanningsveld breedtesport 
en selectiesport 

• Dynamische spelvormen (padel, 
beachvolleybal, 3x3 basketbal, free 
running)

• Behoefte aan afwisseling, multisport

• Sporten op lagere en hogere leeftijd

• Aanbod voor sporters met beperking

• Opkomst e-sports

Verenigingsleven

• Blijvende/groeiende behoefte aan sociale 
ontmoetingsplaats en aan clubidentiteit

• Vrijwilligers vragen inzet op projectbasis 
en doen dat meer vanuit belang of passie 
dan vanuit plichtsbesef

• Complexe verantwoordelijkheden voor 
verenigingen (VOG, AVG)

• Leden stellen hogere eisen aan (digitale) 
dienstverlening

• Van concurrentie naar samenwerking 
tussen sportaanbieders

• Minder focus op lidmaatschap: ook niet-
leden die meedoen zijn winst voor de club

• Van sponsors die betalen naar partners 
die helpen



Noteer de trends die jouw vereniging het meest raken



Deel 2

Vanuit eigen kracht inspelen 
op relevante trends



Mogelijke krachten (input uit eerdere workshops)
Accommodatie / faciliteiten

• Moderne velden / zaal

• Leegstand overdag

• Goeie ligging in de stad

• Gezellig clubhuis / kantine

• Geschikte ruimte voor meetings

• Geschikte ruimte voor flexwerk

• Duurzame accommodatie

Sportaanbod en -expertise

• Enthousiaste, verbindende trainers

• Goeie en/of gediplomeerde trainers

• Laagdrempelige sport

• Toegankelijke sport voor ouderen 

• Toegankelijk voor mensen met beperking

• Aanbod voor ouders van jeugdleden

• Meerdere sporten in huis: afwisseling

• Succesvolle jeugdopleiding

• Succesvolle blessurepreventie

• Idolen / jeugdhelden met aanzien

• Diverse vormen van lidmaatschap

• Kortingsregeling voor contributie

Cultuur

• Positieve vibe

• Familieprofiel: voor jong en oud

• Gezellige, toegankelijke teams

• Goeie sfeer langs de lijn

• Ontmoetingsplaats in de wijk

• Laagdrempelige sfeer

• Innovatieve, vernieuwende sfeer

• Veilig leeromgeving 

Activiteiten

• Open activiteiten voor niet-leden

• Korte, toegankelijke clinics

• Open dagen

• Gastlessen en scholentoernooi

• Instuifactiviteiten jongste jeugd

• Gezellige activiteiten en feesten

Netwerk

• Toegang tot specifieke doelgroepen

• Groot vluchtelingennetwerk

• Contact met gemeente, onderwijs, 
kinderopvang, welzijnsorganisaties

• Goed contact met buurtsportcoaches

• Betrokken sponsoren

Organisatie en vrijwilligers

• Jeugdcommissie / -bestuur

• Jeugdleden die fluiten en trainen

• Betrokken ouders

• Groot organisatievermogen

• Stabiele organisatie en sterk bestuur

• Gezonde financiën

• Enthousiaste vrijwilligers

• Ouderen die zich in blijven zetten

• Kartrekkers en informele leiders

• Afgebakende taken voor vrijwilligers

• Goed bezochte website / social media



Denken vanuit kansen en krachten

• Wat is de meest relevante trend voor jouw club?
• Wat vraagt dit van jouw club?

• Welke kracht kan je daarbij inzetten?



Voorbeelden:  trend + kracht

We willen ook wat vrijblijvender, open aanbod gaan organiseren voor niet-leden

→we hebben veel betrokken oud-leden die wel mee willen doen/helpen

→we kennen veel ouders via onze jeugdleden die wel mee willen doen/helpen

We willen van ‘kantine’ naar ‘buurthuis’

→we hebben goed contact met de buurtbewoners/wijkcentra

We willen uitjes naar andere sporten aanbieden 

→we kennen veel andere aanbieders  via het sport-akkoord

We willen een gezondere kantine 

→we hebben lokale leveranciers als sponsor die kunnen helpen

We willen meer verschillende culturen aanspreken als club

→we hebben al een aantal vertegenwoordigers/ambassadeurs op de club



Noteer bij iedere trend een kracht die je in huis hebt 
om hier op in te spelen



Deel 3

Hoe krijg je de vereniging in 
beweging?



Van inhoud naar proces

Belangrijke reflectievragen voor jou als kartrekker/bestuurder:

1. Deelt de achterban de veranderingen die je voor ogen hebt? (draagvlak)

2. Over wie gaat de belangrijkste verandering? (doelgroep)

3. Wat is hun eigen rol hierbij? Hoe kunnen ze je meehelpen? (draagkracht)

4. Welke rol neem ik hier zelf bij in? (metaniveau)

welke aanpak heb jij voor ogen?



Nuttig houvast: participatieladder



Betrek de mensen die geen lid (meer) zijn!
(ouders, oud-leden, buurtbewoners: wat is hun behoefte?!)



Schrijf de kernpunten mee van jouw vervolgaanpak


