Missie en visie sportclub
Waarom bestaat onze club? Wat wordt er van de club verwacht?
Wat is de belangrijkste taak van de club? Welke rol hebben we?
Waarom is onze club anders dan een andere club?

Tip 1: Communiceer de missie en visie eenvoudig.
Tip 2: Maak de missie en visie tastbaar.
Tip 3: Stel een sociale en sportieve missie op.

Voorbeeld missie: Onze club heeft de missie om
tafeltennis laagdrempelig aan te bieden voor alle
leeftijden. Zowel voor competitieve als recreatieve
spelers.
Voorbeeld visie: We hebben als club de visie om de
grootste/beste/leukste club in een straal van 25 km te zijn.
Dat proberen we waar te maken door ...

Waarden en normen sportclub
Waar staan we als club voor? Hoe herkennen mensen onze club?
Wat vinden we als club belangrijk? Waar zetten we op in?
Welke eigenschappen staan centraal in onze club?

Tip 1: De waarden en normen van de club moeten
overeenkomen met die van de leden.
Tip 2: Beperk het aantal waarden en normen.
Beter een beperkt aantal die de leden
onthouden.
Tip 3: Maak de waarden en normen tastbaar.
Voorbeeld waarde 1: Gezondheid
Onze club vindt het erg belangrijk dat leden gezond en
veilig kunnen sporten tijdens de wekelijkse trainingen.
Voorbeeld norm 1: Gezondheid
Elke training begint met een doorgedreven opwarming en
eindigt met een stretching als cooling down.

Doelstellingen sportclub
Wat zijn de korte en lange termijn doelstellingen van de club?
Waar wil de club op korte en lange termijn staan?
Hoe gaan we deze doelstellingen behalen? Hoe gaan we dit
meten?

Tip 1: Maak doelstellingen op voor 1, 3 en 5 jaar.
Tip 2: Maak een stappenplan met een timing.
Tip 3: Wees realistisch maar toon ambitie.
Tip 4: Communiceer de vooruitgang naar
stakeholders.
Tip 5: Durf aan te passen en te herzien.
Voorbeeld doelstelling: Gezondheid
Jaar 1: 10% minder sportongevallen
Jaar 3: 30% minder sportongevallen
Jaar 5: 50% minder sportongevallen
Voorbeeld stappenplan: Gezondheid
Na 6 maanden: 5 min stretching per training
Na 2 jaar: 10 min stretching per training
Na 4 jaar: Stretching schema per training

Vrijwilligers beleid sportclub
Waarom heb je vrijwilligers nodig? Wat kunnen vrijwilligers doen?
Hoe vrijwilligers inschakelen om doelen van de club te bereiken?
Hoe recruteert en behoudt de club nieuwe vrijwilligers?

Tip 1: Betrek vrijwilligers bij het beleid van de
club. Start de dialoog.
Tip 2: Doelen van de club zijn doelen van de
vrijwilliger.
Tip 3: Bedank en waardeer vrijwilligers.

Voorbeeld bedanken vrijwilligers:
Bedank de vrijwilligers van de club met
een maaltijd, video, feest, bijscholing, ...

Sponsor beleid sportclub (1)
Sportsponsoring is geëvolueerd. Enkel een logo van de sponsor op
website en shirt is niet meer voldoende. Sponsoractivatie staat
momenteel centraal. Geen activatie = geen tevreden sponsor.
10 stappen naar een succesvolle sportsponsoring.

1. Wat heeft de club nodig?
2. Wie biedt onze noden aan?
3. Wat kunnen we hen aanbieden?
4. Vraag een kennismakingsgesprek.
5. Stel de win-win situatie voor.
6. Luister naar hun voorstellen en pas aan.
7. Bepaal de samenwerking en maak duidelijke
afspraken.
8. Activeer de samenwerking.
9. Rapporteer de activaties naar de sponsor.
10. Evalueer de samenwerking.

Sponsor beleid sportclub (2)
Sportsponsoring is geëvolueerd. Enkel een logo van de sponsor op
website en shirt is niet meer voldoende. Sponsoractivatie staat
momenteel centraal. Geen activatie = geen tevreden sponsor.
10 stappen naar een succesvolle sportsponsoring.

Tip 1: Focus niet enkel op financiële bijdragen.
Kijk ook richting producten en diensten.
Tip 2: Wees creatief en denk aan mogelijkheden.
Tip 3: Organiseer een online vergadering. Dit is
gemakkelijker voor beide partijen.
Tip 4: Denk mee met de potentiële sponsor.
Tip 5: Informeer leden over de samenwerking.
Tip 6: Breng de sponsor in beeld op
evenementen, trainingen, website en sociale
media.
Tip 7: Organiseer netwerkavonden voor sponsors.

Sociale media beleid sportclub (1)
Sociale media is niet meer weg te denken in en rond de sportclub.
Weet dat bijna al je leden actief zijn op een sociale media kanaal.
Welk kanaal kies je het best als club? Hoe en wie zal dit beheren?
Wat moeten we op de pagina's posten?

1.
2.
3.
4.

Bepaal een contentstrategie.
Kies een sociale media kanaal.
Selecteer een "Social media team".
Vraag aan de leden van het team naar hun
interesse voor het beheren van de pagina.
5. Bespreek met het team de contentstrategie.
6. Werk de contentstrategie uit.
7. Evalueer en pas de strategie aan.

Sociale media beleid sportclub (2)
Sociale media is niet meer weg te denken in en rond de sportclub.
Weet dat bijna al je leden actief zijn op een sociale media kanaal.
Welk kanaal kies je het best als club? Hoe en wie zal dit beheren?
Wat moeten we op de pagina's posten?

Tip 1: Betrek verschillende profielen bij het Social
Media team: Jong, oud, man, vrouw, ...
Tip 2: Veel handen maken licht werk. Ook voor
sociale media.
Tip 3: Gebruik tools om content in te plannen.
Tip 4: Deel regelmatig. Zo vergroot je het bereik.
Tip 5: Alle stappen en tips uitgeprobeerd, maar
geen positief effect? Maak je pagina onzichtbaar
en begin er een andere keer met goede moed aan!
Nood aan een voorbeeld?
Bekijk onze Facebook- of Instagrampagina!

Beleid medisch en ethisch sporten
De tafeltennisclub is een plaats voor sociaal contact en sport. Dit is
enkel mogelijk wanneer alle leden zich veilig voelen. Hier speelt de
club-API een belangrijke uitvoerende rol. De club-API is een
vertrouwenspersoon met een neutrale, maar centrale rol. Maar
hoe begin je daar aan?

1.
2.
3.
4.
5.

Selecteer mogelijke club-API's.
Vraag naar de interesse als club-API.
Bespreek de rol.
Kies de club-API (eventueel 2 API's)
Bepaal een communicatiewijze (hoe de club-API
bereiken? Bv. Mail, brieven op de club, ...)
6. Communiceer naar leden (wie en hoe te bereiken)
7. Contacteer info@vttl.be en communiceer jullie
club-API (indien nog niet doorgegeven).
8. Evalueer de club-API met de leden.

Bijscholingen clubbestuurder
Vergeet jezelf als sportclubbestuurder niet bij te scholen. Sport
Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie en het Dynamo Project
organiseren meermaals bijscholingen voor sportbestuurders.
Bekijk de pagina’s regelmatig voor nieuwe bijscholingen

Klik op het logo om de bijscholingen te bekijken
- Sport Vlaanderen
- Vlaamse Sportfederatie
- Dynamo Project

