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Voor deze doelgroepen bieden wij het volgende:
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Besturen met een visie PLUS

Succesvol vrijwilligers werven
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Visie-avond

Ouderavond Alcohol & Drugs

Brainstormsessie met leden

Trainersavond Alcohol & Drugs
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Besparingsanalyse

Brainstormsessie jeugdleden
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SPORT SUPPORT TILBURG
Kijk online naar voorbeelden
van Sport Support matches
tussen het bedrijfsleven en
sportverenigingen
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Voor meer informatie klik door naar het aanbod van Verenigingsondersteuning.
Nog meer aanbod voor verenigingen is te vinden op de website van de vrijwilligersacademie Tilburg.
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CURSUSAANBOD

Besturen met een visie PLUS

Wil je structureel meer leden bij de vereniging? In
deze cursus gaan we aan de slag met een succesvolle
ledenwerfactie voor jouw club.

Heb je een tekort aan vrijwilligers en wil je op korte
termijn je vrijwilligersbestand uitbreiden? We werken in
deze praktische cursus samen toe naar een succesvolle
wervingsactie.

THEMA BIJEENKOMST

Bestuur
Communicatie / PR / Activiteiten
Financiën / Sponsoring
Jeugd

Wet- en regelgeving

Interne communicatie

Verenigingen krijgen te maken met een heleboel regels
en wetgeving waar zij zich aan moeten houden. Het is
niet gek dat het als vrijwilliger soms lastig is om door
de bomen het bos nog te zien. Kom daarom naar deze
interessante thema-avond.

Hier leer je alles over interne communicatiestrategieën,
het maken van een communicatieplan en gedrag van
verschillende doelgroepen.

Ledenbehoud

Vrijwilligersbeleid

Veel verenigingen worstelen met de vraag hoe zij
hun leden, en daarmee de club, in beweging kunnen
krijgen. Dit traject helpt in het creëren van de gewenste
beweging.

Voor ledengroei is ledenbehoud het belangrijkste middel.
In deze cursus leer je hoe je tevreden leden krijgt die nog
jaren lid van jouw club willen blijven.

Meer aandacht voor vrijwilligers binnen de vereniging? Wij helpen je met het ontwikkelen van een visie
op vrijwilligers en we brengen structuur aan in jouw
vrijwilligersbeleid.

Succesvol vrijwilligers werven
Succesvol leden werven

Congres voor sportbestuurders
Samen met andere Tilburgse verenigingsbestuurders
met de bus naar hét congres voor sportbestuurders én
de Nationale Sport Vakbeurs.

Nieuwe bestuursleden
Ben je net begonnen als bestuurslid bij jouw vereniging?
Of heb je behoefte aan wat meer algemene bagage. Kom
dan naar deze bijeenkomst. We vertellen je alles over het
besturen van een sportvereniging.

Sportcafé (2x)
Op de vrijdagavond onder het genot van een drankje en
een hapje is er ruimte voor ontmoeting tussen bestuurders van Tilburgse sportverenigingen. Wij verzorgen een
interactief inhoudelijk programma.

AANBOD OP DE CLUB

Trainers en coaches
Accomodatie / Horeca
Vrijwilligers commissie

Pedagogische scholing
trainers/coaches
Sta je als trainer/coach voor de groep en zou je het
interessant vinden om je te ontwikkelen op pedagogisch
vlak? Kom dan naar deze scholing.

Externe communicatie
Hier leer je alles over externe communicatiestrategieën
en het maken van een extern communicatieplan.

Ouderbetrokkenheid
Meer ouderbetrokkenheid bij de vereniging, dat wil jouw
club toch ook? Kinderen die met plezier sporten, positief
betrokken ouders langs de lijn en voldoende vrijwilligers.
Tijdens deze bijeenkomst krijg je handreikingen om
ouders positief te betrekken bij de club.

Kennisuitwisseling vrijwilligersbeleid
Ben je vrijwilligerscoördinator of bij jouw club actief
met het vrijwilligersbeleid? Kom dan naar deze uitwisselingsavond. Hier worden vooral goede voorbeelden en
ideeën uitgewisseld.

Financiën & sponsoring
In tijden van economische crisis is het ook voor de
sportvereniging niet meer vanzelfsprekend dat het geld
binnen blijft stromen. Er zal op een creatievere manier
gezocht moeten worden naar manieren om de begroting
sluitend te krijgen. Deze manieren houden we deze
avond tegen het licht.

Vertrouwenscontactpersoon
Bij een veilig sportklimaat hoort ook een vertrouwens
contactpersoon op de vereniging. Wil je meer bagage
als vertrouwenscontactpersoon binnen jouw vereniging?
Kom dan naar deze dag.

Visie-avond

Ouderavond Alchol & Drugs

Besparingsanalyse

Samen met je leden de toekomstvisie van je vereniging
vormgeven door middel van leuke interactieve werkvormen.

Laat je leden meedenken over verscheidene onderwerpen. Wat gaat er goed en wat kan er juist beter?

In deze avond gaan ouders door middel van leuke
interactieve werkvormen met elkaar in gesprek over
het thema alcohol (en mogelijk ook drugs) op de
sportvereniging. Op deze manier wordt bewustwording
bij de ouders gecreëerd en een begin gemaakt aan het
veranderen van de sociale norm binnen de vereniging.

Je kunt als vereniging natuurlijk gaan kijken hoe je meer
inkomsten kunt krijgen. Maar het is ook verstandig om
eens naar de uitgaven te kijken. Zouden sommige
dingen eigenlijk niet goedkoper kunnen? Wij analyseren
dit voor jouw club.

Brainstormsessie met vrijwilligers

Trainersavond Alcohol & Drugs

Laat je vrijwilligers meedenken om zo o.a. een goed
vrijwilligersbeleid te kunnen maken. Natuurlijk is het
altijd goed om van vrijwilligers te horen wat er goed
gaat en beter kan.

In deze avond gaan trainers door middel van leuke
interactieve werkvormen met elkaar in gesprek over
het thema alcohol (en mogelijk ook drugs) op de
sportvereniging. Op deze manier wordt bewustwording
bij de trainers gecreëerd en een begin gemaakt aan het
veranderen van de sociale norm binnen de vereniging.

Brainstormsessie met leden

Onderzoeksstudenten

Brainstormsessie jeugdleden
Laat je jeugdleden meedenken over verscheidene
onderwerpen. Jeugdleden kunnen vaak zorgen voor
goede eye-openers en je krijgt als bestuur inzicht in hun
belevingswereld.
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Zijn er zaken binnen de vereniging die je eigenlijk graag
eens zou willen onderzoeken, maar weet je als bestuur
niet waar je de tijd vandaan moet halen? Misschien kan
een student van bijvoorbeeld Fontys Sporthogeschool of
Fontys Speco de uitkomst bieden.
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