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Gratis cursus of inspiratiesessie volgen? Meld u voor 15 nov. 2020 aan! 
 
Vanuit een initiatief van de werkgroep verenigingsondersteuning zijn er een viertal cursussen die de 
Sportraad van Delft in samenwerking met de verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar en de 
Adviseur Lokale Sport, namens NOC*NSF, de sportbonden en NL Actief, in de komende drie maanden 
aanbieden aan de sportclubs in Delft. De cursussen zullen in de avonduren plaatsvinden. 
 
Deze cursussen zijn: 
 

1. Vrijwilligersmanagement  
Kent u dat sprookje van die vereniging die meer dan genoeg actieve vrijwilligers heeft? Dat is 
geen sprookje. Het is echt geen wonder om vrijwilligers voor uw vereniging te 
vinden/houden die plezier hebben in wat ze doen. De grote uitdaging is om te ontdekken 
hoe u hier als (totale) vereniging concreet invloed op hebt én om dat ook echt te verankeren 
in uw vereniging. 
Deze cursus duurt twee dagdelen. 
 
Leerdoelen: 

- Na deze cursus heeft u meer zicht hoe jullie binnen uw vereniging omgaan met 
vrijwilligers.  

- U bent al aan de slag gegaan in uw vereniging met echt contact, aansluiten bij 
drijfveren, de beste persoon op de juiste plek en met waarderen.  

- U bent er klaar voor om dit verder in te voeren met iedereen in de vereniging. 
 

2. Financiële avond met twee cursussen, namelijk: 
 

2.1 Financieel gezond de crisis door  
In dit webinar, onder leiding van gastspreker Peter van Baak (eigenaar SponsorVisie en 
medeoprichter van AdsToSport), bespreken we hoe u om kunt gaan met de financiële 
gevolgen van de corona-uitbraak voor uw vereniging. Van welke regelingen kan u gebruik 
maken en welke kansen zijn er om het financiële gat te dichten? 
Deze cursus is een eenmalige sessie en duurt 60 minuten. 
 
Leerdoelen: 

- Hoe kunt u omgaan met het tijdelijk wegvallen van inkomstenbronnen? 
- We gaan op zoek naar manieren om uitgaven te beperken en mogelijk toch ook al 

nieuwe inkomsten te genereren voor uw club. 
- We zoeken een nieuw evenwicht in financiën voor uw vereniging. 

 
Aansluitend op bovenstaande cursus zal op dezelfde avond onderstaande cursus 
plaatsvinden:  

 
2.2 Nieuwe inkomsten genereren 

Wilt u nieuwe inkomsten genereren met slimmere sponsoring of met succesvolle 
crowdfunding? Waar liggen de kansen en hoe pakt u dat aan? Op welke manier kunt u 
bedrijven voor uw vereniging interesseren? Drijfveren van zowel de vereniging als van 
bedrijven zijn hierin het uitgangspunt. 
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Leerdoelen: 
- U kunt, na afloop, direct met enthousiasme aan de slag met nieuwe inkomsten voor 

uw vereniging en gaat u echt met concrete tips over sponsoring en crowdfunding 
naar huis. 

 
3. Kansen voor 50+ sporten  

We kennen ze allemaal, volwassenen die nu niet sporten maar dat eigenlijk wel zouden 
willen. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel, juist ook vanaf 50 jaar en ouder, wel zou 
willen sporten. In deze workshop gaan we specifiek in op de groep 50plussers, niet vanwege 
de leeftijd, maar vanwege hun levensfase en om goed aan te sluiten op hun motieven en 
(fysieke) capaciteiten. Want we hebben als sportaanbieders veel te bieden aan deze groep. 
Deze cursus is een eenmalige sessie en duurt 60 minuten. 
 
Leerdoelen: 

- In deze workshop gaan we specifiek in op de groep 50plussers, we gaan ontdekken 
hoe we goed aan kunnen sluiten op hun motieven en (fysieke) capaciteiten.  

- (meer) sportaanbieders gaan (meer) sportactiviteiten organiseren voor diverse 
doelgroepen vanaf 50 jaar en ouder én ze gaan daarbij samen aan de slag. 

 
4. Ledenbinding  

Wilt u meer leden? Dus jongeren behouden en meer volwassenen erbij? Ziet u ook dat veel 
millennials en ouderen nu niet meer sporten, maar dat best zouden willen? Als verenigingen 
aan de slag gaan om te versterken - zowel vanuit knelpunten als vanuit kansen - komt altijd 
de vraag: Voor wie doen we dit? Hoe kunnen we beter aansluiten op motieven van (nieuwe) 
leden? Alles draait om hét cadeau dat u als vereniging hebt te bieden. Welk aanbod met 
welke waarde en voor wie? 
Deze inspiratiesessie duurt 1 dagdeel.  
 
Leerdoelen: 

- Na deze cursus weet u hoe u in co-creatie product-markt-combinaties kunt kiezen.  
- U hebt keuzes gemaakt welke activiteiten in welke omstandigheden de vereniging 

gaat organiseren 
- U hebt een start gemaakt met het zetten van de juiste stappen. 

 
Doet u ook mee aan een of meer van deze cursussen? Meld u dan aan door een mail te sturen naar 
vo.delft@haaglandenbeweegt.nl. Vermeld hierbij welke cursus(sen) u wilt volgen, het aantal 
deelnemers en de motivatie waarom u deze cursus(sen) wilt volgen.  
 
U heeft tot 15 november 12.00 uur de tijd om zich aan te melden. Om teleurstelling te voorkomen 
raden wij u aan om dit zo snel mogelijk te doen, want vol=vol.  
 
Bij vragen: neem contact op met uw verenigingsondersteuner of vo.delft@haaglandenbeweegt.nl.   
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Services budget 


