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Introductie
Na twee succesvolle bijeenkomsten op 15 november en 13 januari
waarin heel veel ideeën werden opgehaald, vond op 3 februari de
derde bijeenkomst plaats waar op een creatieve manier ideeën
werden opgehaald voor het Maassluise Sportakkoord. Deze
bijeenkomst vond plaats in de Raadszaal en het naastgelegen
werkcafé van de gemeente Maassluis. Er waren 41 aanmeldingen,
maar door ziekte of andere onverwachtste omstandigheden waren er
wat afmeldingen. Uiteindelijk waren 31 deelnemers van 21
verschillende organisaties aanwezig.
De avond startte met een toelichting van sportformateur Steef van
den Boom over de twee voorgaande sessies en de twee
werkgroepjes die zich gevormd hebben. Om de plannen echt verder
uit te werken en ook uitvoerbaar te maken zijn wel meer mensen
nodig in de werkgroepjes. Steef doet dan ook een oproep aan een
ieder om hieraan mee te werken.
De thema’s voor deze avond zijn:
- Het werven en behouden van vrijwilligers
- Inclusief sporten (ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid
heeft om te sporten)

Vrijwilligers werven (1)
Voor dit onderdeel stond de vraag “Verzin een
nieuwe manier om vrijwilligers te werven”. De
deelnemers werden in 6 groepen verdeeld. Zij
hebben veel nieuwe ideeën bedacht voor het
werven van vrijwilligers (zie volgende pagina). Van
deze verschillende manieren zijn er 4 uitgekozen
door de deelnemers die verder uitgewerkt
worden:
1.

Tinderapp vrijwilligers (10 stemmen)

2.

Vrijwilligerspool vanuit verschillende
verenigingen (6 stemmen)

3.

Welkomstbox voor vrijwilligers (5 stemmen)

4.

Speeddate sessies voor matches (3 stemmen)

Vrijwilligers werven (2)
Alle genoemde ideeën
Duidelijke taken vrijwilligers

Gezamenlijke inkoop

Klein maken, klein houden

Contributie verhogen

Vrijwilligerspool (van verschillende verenigingen)

Tinderapp vrijwilligers

Deel vrijwilligers (dezelfde taak bij andere club)

Ambtenaren als vrijwilliger aan de slag

Sandwichbord door de stad

Betalen als aanvulling op pensioen

Subsidie voor vrijwilligerswerk

Betaald vrijwilligerswerk op de club - jongeren

Bedrijven MVO

Wall of shame – overtuigen om vrijwilligerstaken te doen

Junioren

Afkooptaken

AH – kaartjes

Trainer/ coach inzetten als ambassadeur

Vrijwilligersdatabank –gemeentebreed

Posters

Vrijwilligersthermometer

Hoe leuk is vrijwilligerswerk – vlog/ artikel

Vrijwilligers behouden
Voor vrijwilligers behouden is gewerkt met de vraag “Hoe
behouden we genoeg vrijwilligers voor de club?”. Op deze
vraag zijn ontzettend veel leuke en vaak direct toepasbare
ideeën geopperd. Daarom zijn ze in dit verslag allemaal
benoemd, omdat de ideeën bij toepassing ervan de
verenigingen helpen met het behoud van vrijwilligers. Met al
deze ideeën kunnen de sport- en beweegaanbieders aan de
slag. Hier wordt geen verdere uitwerking aan gegeven in het
sportakkoord zelf. De lijst met ideeën wordt ter inspiratie
opgenomen op de nog te ontwikkelen website
Maassluissport.nl

Ideeën vrijwilligers
behouden (1)
•

Spreek als bestuur of als bestuurslid
regelmatig met alle vrijwilligers

•

Kom dan ook met nieuwe inzichten of
hulp

•

Geef vrijwilligers het gevoel dat zij ergens
bij horen door:
 Herkenbare kleding
 Badges
 Foto’s van de vrijwilligers die dan
aan het werk zijn voor de club
 Betrek ze bij alle clubactiviteiten
 Maak hen zichtbaat in een
nieuwsbrief
 Laat taken en
verantwoordelijkheden passen bij
wat de vrijwilliger wil en kan
 Houdt “evaluatie” gesprekken
 Zorg voor een vast aanspreekpunt
voor de vrijwilliger

Ideeën vrijwilligers
behouden (2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beloon de vrijwilliger
Spreek waardering uit
Geef de vrijwilliger ruimte voor eigen
initiatief
Laat hen doen wat ze leuk vinden
Biedt hen structuur vanuit de organisatie
Geef het vrijwilligerscorps het nummer 12
Benadruk de positieve kanten van het
vrijwilligerswerk
Maak er een eliteteam van binnen de club
Betrek kinderen al jong bij het
vrijwilligerswerk. Mix met een ouder
iemand
Tribune vernoemen naar de vrijwilliger
van dat jaar
We doe het met elkaar!
Geef vrijheid om werk zelf in te richten

Ideeën vrijwilligers
behouden (3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persoonlijk gesprek met vrijwilliger paar
keer per jaar plannen
Kijk of je een nieuwe verrassende vorm
van waardering kan bedenken
Niet overvragen, hou het behapbaar
Vast taken pakket
Zet mensen in op waar ze goed in zijn en
lol in hebben
Spontane verwen actie. BV. Kapper op de
club voor vrijwilligers
Zorg voor familiegevoel. Laat jongeren
met een ouder buddy meelopen/werken
Fouten maken mag. Jongeren leren
hierdoor
Werk in groepen vrijwilligers. Dit maakt
het leuker.
Leidt jongeren ook echt op.

Inclusief sporten (1)
Dit onderwerp is benaderd met de vraag “Wat verstaat
u onder inclusief sporten en wat heb je daar als sport of
beweegaanbieder voor nodig?” Er werd ook weer in
groepen gewerkt. De sportformateur gaat met alle
onderstaande benodigde zaken aan de slag om te
komen tot een overzicht wat de clubs geboden kan
worden om inclusief sporten te realiseren.
Inclusief sporten wordt door de aanwezigen
beschreven als:
• Sporten voor iedereen met of zonder beperking en
door elkaar heen waar het kan
• Er zijn geen financiële beperkingen voor hen die
willen sporten
• En is onafhankelijk van leeftijd, geslacht, seksuele
voorkeur, geloof en afkomst
• Gaat uit van respect en ruimte om jezelf te zijn.

Inclusief sporten (2)

Wat hebben sport en beweegaanbieders nodig om inclusief sporten te realiseren?
Benodigdheden
Geschoolde begeleiding en coaching van trainers en leden (bv.
omgaan met autisme, hoe pas je spelregels aan?)

Neem Korfbal fit als voorbeeld

De benodigde faciliteiten moeten beschikbaar zijn, bv.
aangepaste materialen en sportmaterialen en geen drempels
en trappen in accommodaties

Waar is financiële hulp mogelijk en waar kan je dat halen? LET
OP 27+ groep

Realiseer een passend aanbod. Dit wellicht regionaal bekijken
voor bv. vervoer

Hoe hulpmiddelen te verkrijgen en te beheren?

Aanbod en behoefte moet inzichtelijk zijn

Begeleiding/deskundigheid en ondersteuning bij activiteiten

Hoe maak je aanbod bekend bij potentiele deelnemers?

Ambassadeur inzetten

Zorg voor samenwerking tussen verenigingen

Aandacht voor acceptatie binnen de vereniging

Zet aanwezige beweegcoach in

Gescheiden kleedkamers

Denk ook aan eenmalige activiteiten (sport en spel dag

“onzichtbaar sporten”

Creatieve werkvormen

Connecties met zorgaanbieders
Alle regelgeving in beeld brengen

Vervolg
Als u de sportformateur wilt helpen om het thema “werven van
vrijwilligers” of “inclusief sporten” verder uit te werken, kunt u
dit melden bij sportloket@maassluis.nl
Op maandagavond 9 maart is de afsluitende bijeenkomst van
het lokale sportakkoord. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.
Uw logo
Op 9 maart ondertekenen we met zoveel mogelijk organisaties
het sportakkoord. Tekent u ook mee? Hiermee laat u zien dat u
het sportakkoord steunt en waar mogelijk meehelpt in de
uitwerking ervan.
Graag ontvangen wij het logo van uw organisatie voor 28
februari in eps en/of jpg formaat op sportloket@maassluis.nl.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

