
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Inkomsten werven 
 
Jaarlijks zijn er diversie acties in Nederland waar (ijs)verenigingen aan 
kunnen deelnemen om meer inkomsten te werven. Dit kan een landelijke actie zijn, maar er bestaan 
ook lokale acties waar de vereniging aan kan deelnemen.  
Bepaal vooraf goed aan welke acties de vereniging wil deelnemen en met welk doel. Met een duidelijk 
doel is het makkelijker om leden activeren de vereniging te helpen. 
 
Hieronder staan enkele voorbeelden: 
 

• Grote Clubactie: De grote clubactie helpt verenigingen en stichtingen in heel Nederland hun 
doelen te verwezenlijken door middel van een jaarlijkse loterij. Leden van verenigingen 
verkopen loten, waarbij 80% van de opbrengsten naar de vereniging gaat. Meer informatie is 
te vinden op www.clubactie.nl  

 

• Rabo ClubSupport: Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je 
elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterkt Rabobank 
clubs met kennis, netwerk en geld. Meer informatie hierover is te vinden op: 
www.rabobank.nl/leden/clubsupport   

 

• Lokale supermarkten: Diverse grotere en kleinere supermarkten organiseren jaarlijks 
landelijke en lokale activiteiten waarmee zij het verenigingsleven ondersteunen. Voorbeelden 
hierbij zijn de PLUS spaaractie en de jeugd sponsor actie van POIESZ supermarkten. Volg de 
lokale supermarkten of zij ook iets doen voor de lokale sportverenigingen.  

  
Andere voorbeelden: op www.knsb.nl/thema/inkomsten-werven/ staan praktijkvoorbeelden van 
inkomsten werven van andere schaatsverenigingen. Daarnaast is daar meer informatie te vinden over 
thema inkomsten werven.  
 

Subsidie mogelijkheden 
Naast meer inkomsten werven om bijvoorbeeld jeugdactiviteiten mogelijk te maken zijn er ook 
landelijke subsidies voor grotere projecten. Denk hierbij aan het vervangen van verlichting door led-
licht. Of het bouwen / onderhouden van het clubgebouw. Eén van de mogelijkheden hierin is de BOSA 
subsidie. Dit is een subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) en 
is bedoeld voor amateursportorganisaties. Verenigingen kunnen de subsidie aanvragen voor bouw- en 
onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Klik hier voor meer 
informatie.  
 

 

http://www.clubactie.nl/
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