
BeTRoKKenHeiD	 
met je leden

Waarom	betrokkenheid	
creëren?
Bij individuele sporten heb je als vereni-
ging veel minder contactmomenten 
met je leden. Zij gaan zelfstandig 
naar wedstrijden of toernooien en er 
zijn weinig ontmoetingen buiten de 
wedstrijden. Ook zijn er verenigingen  
die geen vaste locatie hebben.  
Het ontbreken van regelmatige contact-
momenten kan leiden tot minder binding 
en betrokkenheid binnen je vereniging.

Voor dit soort verenigingen is het extra 
lastig om voldoende vrijwilligers te 
vinden, nieuwe leden aan te trekken en 
te weten wat er leeft onder de leden. 
Als leden zich betrokken voelen bij hun 
club haken ze minder snel af en zijn ze 
eerder bereid om zich in te zetten als 
vrijwilliger!

Hoe	zorg	je	voor	een	
verenigingsgevoel?
Juist informele contacten zorgen dat 
iemand voelt dat hij onderdeel uitmaakt 
van een vereniging en welkom is.  
Aan bestuurders de taak om - zeker bij 
de individuele sporten - extra activi-
teiten en contactmomenten te organi-
seren. Hoe houd je als bestuurder het 
verenigingsgevoel levend?
•	 Zoek	je	leden	actief	op,	kom	in	

contact!
•	 Verbind	leden	zo	veel	mogelijk	 

met elkaar.
•	 Nodig	leden	uit	voor	activiteiten	 

(zie de tips hieronder).
•	 Geef	individuele	leden	taken	binnen	

de vereniging.

Wat	is	je	meerwaarde	als	
vereniging?
Individuele sporters en leden hebben 
vaak een andere motivatie om lid te 
worden van een vereniging dan team-
sporters. Als bestuur is het belangrijk 
erachter te komen: welke behoeften 
hebben je leden? Wat maakt dat ze lid 
worden én blijven van jouw vereniging? 
Je kunt dit op verschillende manieren 
achterhalen:
•	 Voer	welkomstgesprekken	met	nieuwe	

leden (zie de kaart Kennismaking 
nieuwe leden).

•	 Vraag	door	in	informele	gesprekken	
met bestaande leden.

•	 Organiseer	af	en	toe	een	ledenen-
quête of plaats polls op je website.

•	 Voer	een	persoonlijk	gesprek	 
(‘exitgesprek’)	met	vertrekkende	
leden, of stuur ze een vragenlijstje.  
Dit geeft veel nuttige informatie. 
Waren de verwachtingen over de 
vereniging anders dan de praktijk? 
Wat vindt iemand positief, wat zijn tips 
voor de vereniging? 

Kortom: zorg dat je goed in kaart hebt 
wat jouw meerwaarde is als vereniging 
en maak daar gebruik van. Je kunt 
je benadering van leden dan op hun 
behoeften toespitsen en een gedifferen-
tieerd, goed aansluitend aanbod bieden.

Tips	voor	
contactmomenten
Creëer contactmomenten om individuele 
sporters of leden bij je vereniging te 
betrekken. Bijvoorbeeld:
•	 Organiseer	een	paar	keer	per	jaar	een	

borrel, barbecue of feestavond.
•	 Houd	een	brainstormsessie	over	de	

visie van de vereniging.
•	 Organiseer	een	wedstrijd	of	toernooi	

alleen voor de eigen leden.
•	 Beloon	een	vrijwilliger	aan	het	

eind van het seizoen met een 
vrijwilligersbokaal.

•	 Nodig	een	interessante	spreker	uit	
voor een lezing.

•	 Ga	in	gesprek	met	de	leden	om	
te horen wat er speelt en welke 
behoeften zij hebben.

•	 Vraag	individuele	leden	input	te	
leveren voor het clubblad, de website, 
de facebookpagina, enzovoort.
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ContactmomentenContactmomentenContactmomenten

Familie Toernooi 

 

2e pinksterdag nodigen wij  
alle leden uit om met de hele  

familie te komen voetballen. Er 
wordt een 5 tegen 5 toernooi 

georganiseerd op halve velden.  

 

De dag wordt afgesloten met 
een gezellige borrel en  

barbecue.  

 

Deelname p.p. €15  
(incl. barbecue) 

 

Aanmelden kan via:  
familietoernooi@vvfam.nl 

Jong & Ouder Toernooi 

Leuk dat jullie team is aangemeld voor het Jong & Ouder toernooi. 
Ondertussen is het alweer de vierde keer dat VV Spring dit toernooi 

organiseert op tweede Pinksterdag. Jeugd- en seniorenteams zijn 
aan elkaar gekoppeld om elkaar beter te leren kennen en leuke 

(volleybal)activiteiten te ondernemen. Op de website zie je de lijst 
met teams die aan elkaar gekoppeld zijn. Zoek je buddyteam op, 

leer elkaar kennen en onderneem leuke dingen! En stuur een  
verslagje naar verslagen@vvspring.nl. 

 

Deze teamverbindingsactie is gekoppeld aan het project SPORTIEF. 
We willen dat VV Spring één grote eenheid wordt. Dat kan alleen 
als iedereen elkaar kent en daarom worden er met leuke acties  

verbindingen gelegd tussen de verschillende teams en afdelingen. 
Daarnaast sluit VV Spring met SPORTIEF aan op landelijke  

programma’s als Sportief Coachen, Sportiviteit & Respect en een 
Veiliger Sportklimaat. Met SPORTIEF dragen we onze gedragscode 

uit bij onze leden en ons publiek. 

 

Wij wensen jullie alvast veel voorpret en sportief spelplezier.  Tot 
tweede Pinksterdag. 

 

Sportieve groet, 

Bestuur VV Spring 

Nieuwjaarsborrel 
 

Het bestuur van MHC het Stockje nodigt alle 
leden, vrijwilligers en ouders van  

jeugdleden uit voor de Nieuwjaarsborrel 

 

2014! 
 

Iedereen is welkom op 
 vrijdagavond 17 januari  

om 19.30 uur 
Locatie: Clubhuis MHC Het stockje 

Nieuwegein, 21 oktober 2013 

 

Beste vrijwilligers van KV de Ring, 

 

Elk jaar wordt er een vrijwilligersborrel georganiseerd. Als  
vereniging zijn we ontzettend gezegend met enthousiaste  
vrijwilligers die elk seizoen weer paraat staan voor de vereniging. 
Barvrijwilligers, scheidsrechters, rijders, commissieleden, de  
klussers, noem het maar op helpen ons elk jaar weer. Als dank voor 
jullie inzet organiseren we daarom ook dit jaar weer de  
vrijwilligersborrel.  

En ook dit jaar wordt er weer een vrijwilliger van het jaar  
aangewezen. Deze persoon heeft het afgelopen seizoen een verschil 
gemaakt binnen de vereniging. Op de website staat sinds 1 oktober 
een poll waar jullie kunnen stemmen op jullie favoriete vrijwilliger. 
Stemmen kan nog tot 1 november! 

Wij hopen jullie 17 november om 20.00 uur in het clubhuis te kunnen 
ontvangen om samen met het bestuur een borrel te komen drinken.  

 

Een sportieve groet, 

Jan Jansen  
Voorzitter KV de Ring 




