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VERENIGINGSONDERSTEUNING

Wij zijn er voor alle sportverenigingen die geïnspireerd, geadviseerd en 
ondersteund willen worden, om nóg meer uit de sportvereniging te halen 

Ons team heeft de blik gericht op de toekomst. Wat gebeurt er in die toekomst en hoe kunnen we daar 
samen met de sportvereniging op inspelen? Deze folder laat zien wat wij allemaal aan ondersteuning 

kunnen bieden. Mocht je niet meteen iets vinden wat past bij het vraagstuk van de vereniging dan gaan we 
ook graag in gesprek. Vraaggericht en toekomstgericht!

Ruben Wassink

Sander ten Tusscher Marjolein van Koelen

TEAM VERENIGINGSONDERSTEUNING

WIJ STELLEN ONS GRAAG AAN JE VOOR!



VERENIGINGSBIJEENKOMSTEN 
Tijdens de verenigingsbijeenkomsten gaan we  
met enthousiaste vrijwilligers dieper in op een  
relevant thema voor sportverenigingen. Zo ga jij  
weer huiswaarts met een nieuwe portie kennis 
en energie! 

>> MEER WETEN?

VERENIGINGSMONITOR
In het voorjaar van 2020 zijn alle verenigingen 
uitgenodigd om de verenigingsmonitor in te 
vullen. Maar liefst 30 verenigingen hebben dit 
gedaan. Hierdoor kunnen wij onze ondersteuning 
passender maken en vraaggericht inzetten. Heeft 
jouw vereniging de verenigingsmonitor nog niet 
ingevuld? Dan kan dit alsnog! Neem hiervoor 
contact op met Ruben Wassink.

>> NEEM CONTACT OP

VERENIGINGSBEZOEK
Benieuwd hoe je met je vereniging nog meer 
stappen voorwaarts kunt zetten? Wij komen graag 
langs voor een bak koffie en een goed gesprek!

SUBSIDIE & FONDSENWERVING
Wil jij voor jouw sportactiviteit of -project subsidie 
aanvragen, maar zie je door de bomen het bos niet 
meer? Vraag dan onze verenigingsondersteuner 
om met je mee te kijken naar de mogelijkheden. 
Wij helpen je graag op weg!

>> MEER WETEN?

COMMUNICATIE & MARKETING
Wil je meer leden aantrekken of is je website niet 
mobielvriendelijk? Is je online strategie toe aan 
vernieuwing? Of het nu gaat om de inzet van social 
media of het optimaliseren van je website, vraag 
advies aan onze expert.

>> MEER WETEN?

Op de hoogte blijven van 
de laatste ontwikkelingen 

op sport- en beweeggebied? 

PETRA BRUGGEMAN
p.bruggeman@sportbedrijfalmelo.nl
0546-711931 | 06-40151281

VRAGEN OVER VERENIGINGSONDERSTEUNING?

MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Graag werken we samen met jou aan vitale sportverenigingen, omdat ze onmisbaar zijn voor een sportief 
klimaat in Almelo. Bij vragen, neem contact op met:

CAMPAGNES
Sport heeft veel facetten waar sporters, trainers, 
ouders en bestuur mee in aanraking komen.
Om met elkaar in gesprek te komen organiseren 
we verschillende campagnes.
De Coming Out Week en Veilig en Verantwoord 
Sporten staan dit seizoen al op het programma. 

SPORTCAFÉ
We introduceren dit seizoen twee keer het Sportcafé 
voor sportaanbieders. Het Sportcafé is het expertise- 
en netwerkcentrum op sportgebied. Hierbij brengen 
we relevante (maatschappelijke) sportgerelateerde 
kwesties aan het licht en vergaren we kennis en 
ervaringen onderling tussen sportaanbieders. Dit 
alles met als doel te leren van elkaar en Almelo 
verder te ontwikkelen als sportstad. 

>> MEER WETEN?

ACTIEF ALMELO
Vanaf januari 2021 gaat de gemeente Almelo van 
start met het platform Actief Almelo. Actief Almelo 
is een platform voor sportieve- en creatieve 
activiteiten in Almelo en is tot stand gekomen 
vanuit het lokaal sportakkoord.

>> MEER WETEN?
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MAATWERKTRAJECTEN

HEB JIJ EEN VERENIGINGSVRAAGSTUK?

Graag werken we samen met jou aan vitale sportverenigingen, omdat ze onmisbaar zijn voor een sportief 
klimaat in Almelo. Bij vragen, neem contact op met:

Bezig met een vraagstuk op de sportvereniging en behoefte aan 
intensieve ondersteuning? 

Onze verenigingsondersteuners bieden trajecten aan voor je sportvereniging, waarin we samen met jullie 
door middel van sessies toewerken naar een goede oplossing voor het vraagstuk. 

BOUWEN AAN BELEID
Is de vereniging toe aan een nieuw beleidsplan? 
‘Bouwen aan beleid’ werkt in een aantal concrete 
stappen toe naar een gedegen beleidsplan.

TRAIN DE TRAINER
Heb jij hulp nodig bij de didactische uitvoering van 
jouw trainingen? Met ons ‘Train de trainer’ traject 
ontwikkel jij essentiële trainersvaardigheden. 

MEER VRIJWILLIGERS IN KORTE TIJD
Heeft je vereniging een tekort aan vrijwilligers? Met 
‘Meer vrijwilligers in korte tijd’ werkt je vereniging in 
no-time het tekort aan vrijwilligers weg. 

VAN IDEE NAAR ACTIE
In een aantal sessies begeleiden wij je vereniging van 
een goed idee naar concrete acties. Uiteraard met 
oog voor organisatie én identiteit van de vereniging. 

MEER OVER ONZE MAATWERKTRAJECTEN

OLDSTARS
Wil jij een nieuwe doelgroep aan je vereniging 
binden? Ouderen hebben de toekomst!

PETRA BRUGGEMAN
p.bruggeman@sportbedrijfalmelo.nl
0546-711931 | 06-40151281

BOUWEN AAN LEDEN
Het zal veel verenigingen bekend in de oren 
klinken “wij zijn op zoek naar meer leden”, maar 
hoe vind je die als vereniging? Met Bouwen aan 
leden spelen we in op de verandering van ons 
sportlandschap en gaan we planmatig werken aan 
passend aanbod te creëren.
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ACTIEF BETROKKEN CLUB

KIM DE WILD
k.dewild@sportbedrijfalmelo.nl
0546-711913 | 06-31065455

KLAAR VOOR DE VOLGENDE STAP?

Wil je vereniging een grotere maatschappelijke rol vervullen? Schroom dan niet om contact op te 
nemen met:

Maatschappelijk ondernemen met de sportvereniging als middel 

Actief Betrokken Club richt zich op het stimuleren en faciliteren van sportverenigingen die actief én 
duurzaam een bredere maatschappelijke rol willen en kunnen vervullen, om daarmee een positieve 

bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de ‘eigen’ wijk, buurt, dorp of stad.

Voorbeelden van projecten zijn:

DAGBESTEDING
Via dagbesteding verrichten cliënten in een veilige 
omgeving waardevolle klussen voor de 
ABC-club. Met werkzaamheden als schoonmaak 
en onderhoud creëren zij een win-win situatie.

PARTICIPATIE
Via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, taallessen en 
computercursussen biedt de vereniging haar 
omgeving een prachtige omgeving om meer te 
participeren in onze samenleving.

VERBREDEND SPORTAANBOD
ABC-clubs spelen met passend aanbod gericht in op 
de wensen en behoeftes uit eigen wijk of dorp. Zo 
kun je in Aadorp wandelen bij de tennisvereniging 
en in Almelo fitter worden bij de korfbalclub.

DUURZAAMHEID
Als ABC-club ben je een voorbeeld voor jouw omgeving, 
zo ook op het gebied van duurzaamheid. Inspireer 
de omgeving met kleine of grote aanpassingen die 
kosten besparen en het milieu helpen.

MEER OVER ACTIEF BETROKKEN CLUB
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ONZE EVENEMENTENADVISEUR

SANDER TEN TUSSCHER
s.tentusscher@sportbedrijfalmelo.nl
0546-711924 | 06-83362472

Voornemens om een gaaf event te organiseren? Laat je adviseren door onze evenementenadviseur! Van 
vergunningen tot het maken van een draaiboek, we denken graag mee!

EVENEMENTEN

>> MEER INFORMATIE

>> MEER INFORMATIE

>> MEER INFORMATIE

SPORTMARKT
Een unieke kans voor verenigingen 
om zich te laten zien aan een 
groot publiek! Elke vereniging richt 
gratis haar eigen kraam in om de 
bezoekers van informatie te voorzien. 
Geef daarnaast een leuke clinic of 
demonstratie om je sport op de kaart 
te zetten in Almelo. 

KAMPIOENENPARADE
Alle Almelose jeugdkampioenen 
worden tijdens deze dag in 
het zonnetje gezet. Meld al je 
clubkampioenen aan om ze een 
onvergetelijke dag te geven. Na 
de huldiging in de IISPA wordt een 
wedstrijd van Heracles Almelo bezocht 
met als hoogtepunt de ereronde in 
de rust. 

KONINGSSPELEN
De nationale sportdag voor kinderen 
van groep 5 t/m 8 waar (bijna) alle 
scholen in Almelo aan meedoen. 
Als vereniging kun je tijdens deze dag 
clinics/demonstraties geven. 
Een extra visitekaartje naar kinderen 
die hun keuze voor de sport nog 
gaan maken.

mailto:s.tentusscher%40sportbedrijfalmelo.nl?subject=
https://www.sportbedrijfalmelo.nl/sportmarkt/
https://www.sportbedrijfalmelo.nl/kampioenenparade/
https://www.sportbedrijfalmelo.nl/koningsspelen/

	Knop 1: 


