Workshop Ledenbinding Handbal verenigingen
29 april 2021 – Gersom Smit – NOC*NSF/Back2Basics

Twee workshops deze week
Maandag: club klaar voor de toekomst
→ kansen voor ons clubaanbod

Donderdag: ledenbinding
→ sociale betrokkenheid op de club vergroten
Kartrekkers

(flex)vrijwilligers

Betrokken leden

Afnemers

Doelgroep

Aanleiding: méér sporters, mínder leden

Chatvraag: hoe gaat het met jullie ledenbestand?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tim (HV Stramproy): Ondanks corona groei van 12-15 leden
Voorwaarts Bianca alferink: dipje bij senioren
Sylvia HVV'70: Redelijk gelijk gebleven, senioren is moeizaam.
Jurrien Kamst (HV Leidsche Rijn): Veel twijfel bij senioren of zij blijven handballen
Anke (SV Schalkhaar): Evenveel leden opgezegd als andere jaren. OOk wel nieuwe leden.
Jobert (LHV): Nagenoeg gelijk gebleven
Voorwaarts Bianca alferink: jeugd groeit
Jurrien Kamst (HV Leidsche Rijn): wel veel aanwas jongste jeugd
Jorien, KSV handbal Heerhugowaard: redelijk gelijk gebleven bij senioren, jongste jeugd nog steeds aanwas
Juliette (quintus): voor zover ik weet niet heel anders dan andere jaren.
Danny de Ruiter - NHV: NHV totaal ca. 5% ledenverlies, vooral jonge jeugd en dames recreanten (midweek)
Gise - Saturnus Leiden: licht gegroeid, zowel bij de jeugd als de senioren
Rene Handbball Tilburg: zaal gelijk gebleven nieuwe opstart beach tak 30 nieuwe beachleden
Mieke Oliveo Handbal: meer afmeldingen dan anders, heel DMW-team heeft opgezegd vanwege corona, nieuwe aanmeldingen druppelen nu
weer binnen
HCLB: HCLB Baarn redelijk gelijk gebleven tot nu toe
Rob - Apollo Son en Breugel: Ik ben erg beperkt met informatie die ik kan delen omdat ik pas net in het bestuur zit. Wel erg geïnteresseerd in
deze workshop vandaar dat ik mee kijk.
Carin WPK Westlandia: bij WPK Westlandia aardig wat jonge leden erbij door
Herald Hagedoorn: Handbalsters die minder fanatiek zijn, meer voor gezelligheid spelen, zijn nu gestopt. Meer dan normaal

Programma workshop 29 april
• Korte terugblik workshop ‘club klaar voor de toekomst’

• Ledenbinding in (en na!) coronatijd
• Cirkels van betrokkenheid
• Betrekken van de doelgroep

Terugblik workshop 26 april:
club klaar voor de toekomst?

méér sporters, mínder leden

leren van nieuwe aanbieders?

De klassieke vereniging

De ondernemende vereniging

Moderne aanbieders

Aanbod

Eén type sport

Mix van sporten of uitstapjes
naar andere sporten

Keuzemenu

Inschrijving

Vast jaarprogramma met
vaste contributie

Flexibel, ook kortlopende
modules

Per training / activiteit,
strippenkaart

Indeling

Vaste teamindeling per
seizoen

Wisselende groepen obv
niveau en beschikbaarheid

Individuele deelname

Binding

Clubliefde, loyaliteit

Lossere verbindingen, met
respect voor clubcultuur

Geen binding: wie heeft het
beste aanbod?

Verschillende type sporters
Op wie zijn we momenteel ingesteld? Waar zit onze doelgroep?
Gecommitteerd
De trouwe recreant

De fanatiekeling

Prestatief

Recreatief

De serieuze solist

De sociale flexer

Flexibel

Ledenbinding in
(en na!) corona-tijd

Verbinding houden met leden en sponsoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met lokale winkels stellen we pakketten samen die onze leden kunnen bestellen
Speciale ledenactie opgezet met het tuincentrum voor komend voorjaar
De sportschool zet regelmatig z’n boksballen bij ons op het veld
Onze gymjeugd volgt iedere week een clinic bij een buitensport in de buurt
Wij zijn op afstand gaan zingen op de overdekte tribune van de voetbalvereniging
Wij delen ieder week een filmpje met oefeningen die leden kunnen doen om fit te blijven
Maandelijkse online kennissessie voor al onze trainers, daar was normaal nooit tijd voor
Belronde: wat mis je het meest van de vereniging en waar wil jij straks mee helpen?
Nieuwe items nieuwsbrief: vlog bij een sponsor, interview met trainers, clubhistorie, fotowedstrijd, ...
Maandelijkse pub-quiz waarbij je een borrelpakket kan bestelen via een van de sponsors
Online brainstromsessie per commissie georganiseerd: wat gaan wij straks anders doen?
Wij hebben onze complete muziekrepertoire vernieuwd en gemoderniseerd
Wij lieten door ruimtegebrek jeugdteams sámen trainen, dat bleek juist hartstikke leuk!
Bij onze is gamen nu eindelijk doorgebroken, de jeugd vindt het gewoon geweldig

Zie ook deze praktische voorbeelden die de KNHB verzamelde!

Exit-strategie uit de corona-crisis?
• Klaar staan om weer op te starten

- scenario’s voor de nieuw geboden ruimte
• Blijven communiceren naar de leden!
- tijdig en enthousiast ‘klaarstomen’ voor wat weer mag
• Een heropeningsritueel
- als team en/of club vieren dat er weer verenigt mag worden
- ook de vertrokken leden uitnodigen!
• Nú innovaties doorvoeren
- welke oude gewoonte hoef je niet meer terug?

Chatvraag: wat ondernemen jullie om leden te blijven binden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Juliette (quintus): ouderavond gehouden als webinar
Donic_Voorwaarts: Blijven communiceren. Laat als bestuur frequent iets van je horen.
Sylvia HVV'70: Vrienden- en vriendinnendag, training op basisscholen organiseren.
Anke (SV Schalkhaar): "Let's go to the beach party" organiseren op nieuwe beachvelden.
Jurrien Kamst (HV Leidsche Rijn): loyaliteit belonen door leden die blijven korting te bieden op contributie
komend seizoen
Gise - Saturnus Leiden: Boven aan onze heropeningsplanning staan een beachhandbal clinic samen met
verenigingscluster en jaarlijkse vrijwilligersetentje in kantine met alle vrijwilligers.
Mieke Oliveo Handbal: Nieuwsbrief, proberen de recreanten terug te krijgen, thema-evenementen rondom 70jarig bestaan
Rene Handbball Tilburg: idem ook een beachparty met BBQ beetje festival gevoel
Voorwaarts Bianca alferink: jeugd clinic in combi met trainers clinic
Rob - Apollo Son en Breugel: Vroeger hadden we bij de tennis “ik geef de pen door aan” wellicht is dit een
manier om elkaar beter te leren kennen. Ook vooral ouders van “nieuwe” jeugd die dan team coaches, trainers
en bestuur beter leren kennen. Uiteraard ook de leden zelf aan het woord laten komen.
Donic_Voorwaarts: Online carnaval / Bingo etc. Succes gegarandeerd

Cirkels van
betrokkenheid

Welke houding zien we op onze club?

Leden

Klanten

Binding met de club

Binding met het product

Bijdragen met inzet

Bijdragen met contributie

Door en voor elkaar

Bedienen

Twee waarheden op de club
“Mensen gedragen zich steeds
meer als klant. Bijna niemand wil
zich meer inzetten voor de club.
En je doet het bovendien nooit
goed. Consumentisme!”

“Ik wil me heus wel inzetten voor
de club. Maar ik heb geen idee
wat ik kan doen en bij wie ik
moet zijn. En ik ben nog nooit
ergens voor gevraagd.”

Hoe doorbreek je deze impasse?

Dwarsdoorsnede van een sportvereniging

Kartrekkers

(flex)vrijwilligers

Betrokken leden

Afnemers

Doelgroep

Veel clubs zijn vooral druk met vullen van gaten
Kartrekkers

(flex)vrijwilligers

Betrokken leden

2: schieten met hagel
voor intensieve taken:
‘voorzitter gezocht!’

Afnemers

Doelgroep

1: werven van
nieuwe leden

Waardoor knelt dit?
Kartrekkers

(flex)vrijwilligers

Betrokken leden

2: we vragen een te grote
stap van leden die zich nog
niet voldoende voelen

Afnemers

Doelgroep

1: we stoppen vaak met
aandacht geven nadat
mensen lid zijn geworden

Proactief beleid op alle fronten!
Kartrekkers

(flex)vrijwilligers

4. Eigenaarschap
3. Een eerste vrijwilligerstaak

Betrokken leden

2. Betrokken voelen bij de club
Afnemers

Doelgroep

1. Landing op de club

Stap voor stap!

1. Landing op de club: een wederzijds visitekaartje
Kartrekkers

(flex)vrijwilligers

Betrokken leden

Afnemers

Doelgroep

• Warm welkom bij binnenkomst
• Club-DNA overdragen
• Weten wie er lid wordt
• Wederzijdse verwachtingen

2. Betrokken voelen bij de club
Kartrekkers

(flex)vrijwilligers

Betrokken leden

Afnemers

Doelgroep

• Op weg helpen nieuwe leden
• ‘100-dagen’ gesprek: hoe
bevalt het op de club?
• Deelnemen aan activiteiten
• Sfeer in het clubhuis
• Betrokkenheid bij het team
• Seizoensopening

3. Participatie: de eerste stap als (flex)vrijwilligers
Kartrekkers

(flex)vrijwilligers

Betrokken leden

Afnemers

Doelgroep

• Inzicht hebben in taken
• Face2face in gesprek gaan
• Klein beginnen
• Concrete taken
• Op weg helpen (duo’s?)
• Sociale aansluiting bieden

4. Eigenaarschap: medebestuurder van de club voelen
Kartrekkers

(flex)vrijwilligers

Betrokken leden

Afnemers

Doelgroep

• Faciliteren en begeleiden
• Vrijheid in uitvoering
• Waardering op resultaten
• Betrekken bij de koers
• Doorselecteren
• Toegankelijke harde kern

Chatvraag: hoe stimuleren jullie sociale binding van (nieuwe) leden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

L. Baarslag: FAN-experience, interviews met nieuwe leden/ouders
Mieke Oliveo Handbal: persoonlijk contact is belangrijk om nieuwe vrijwilligers te werven
Anke (SV Schalkhaar): Tip groep 3: vraag nieuwe mensen persoonlijk om mee te helpen aan een leuke activiteit als een
pubquiz, speurtocht etc. geen langlopende verplichtingen maar een enkele leuke activiteit.
Mieke Oliveo Handbal: betrek mensen eerst met een kleine klus; bij NL Doet kunnen ze komen klussen en op die dag spreken
we hen
Rene Handball Tilburg: speeddate in kleine groepen bv ouders van een team
Mieke Oliveo Handbal: juiste mens op de juiste plek
Jurrien Kamst (HV Leidsche Rijn): kleinschalige informatieavond start van het seizoen per leeftijdscategorie
Voorwaarts Bianca alferink: ludieke startbijeenkomst voor alle leden, niet spelend en overige betrokkenen
Jorien, KSV handbal Heerhugowaard: kick off idee van Jurrien is top, wij zijn daar bij de jongste categorie mee gestart
afgelopen seizoen. Is leuk, ouders vonden het super en waren direct goed geinformeerd
Jurrien Kamst (HV Leidsche Rijn): (oudere) jeugd betrekken: scheidsrechters, trainen E/F-jeugd, activiteitencommissie
Donic_Voorwaarts: Persoonlijke benadering van potentiele vrijwilligers / ouders. Start van seizoen samen vieren. Investeer in
enthousiaste trainers / ouders / coaches. Platte organisatie.
Juliette (quintus): 1x per seizoen gesprek met jeugdspelers. wat vond je van het seizoen wat zijn je ambities voor de toekomst
wat zou je willen/wat mis je
Mieke Oliveo Handbal: we proberen oudere jeugd te betrekken; sommigen doen maatschappelijke stage bij de club als trainer

Betrekken van de
doelgroep

Clubcultuur: zichtbare en onzichtbare aspecten

Aanmeldproces

Accommodatie

Houding trainers

Teamsfeer

Activiteiten

Spelbeleving

Communicatie

Clubhelden

Humor

Hoogte van de contributie

Kantine

Sfeer langs de lijn

Hoe beleeft jullie doelgroep die aspecten?

Aanmeldproces

Accommodatie

Houding trainers

Teamsfeer

Activiteiten

Spelbeleving

Communicatie

Clubhelden

Humor

Hoogte van de contributie

Kantine

Sfeer langs de lijn

Niet vóór maar mét je doelgroep aan de slag!

Participatieladder:
betrokkenheid vergroten door
je eigen houding aan te passen

Bijlage: participatieladder voor jeugd
Eigenaarschap over afgebakend deel

Actieve rol in besluitvorming

Actieve rol in uitvoering

Mening meegenomen in besluitvorming

Goed geïnformeerd maar geen invloed

Mening gevraagd maar niks mee gedaan

Geen participatie en verbinding

Aan de slag met jouw
vereniging!

