
• Teams stimuleren en faciliteren om 
aanvullende activiteiten te organiseren 

• Een team als geheel verantwoordelijk 
maken voor een taak 

• Eigen content op social media en 
website 

• Organiseren van gezamenlijke tour- of 
wandeltochten  

• Rondje langs andere verenigingen. Bekijk 
eens hoe het bij nabijgelegen 
verenigingen gaat en doe navraag of 
men open staat voor samenwerkingen.  

• Faciliteer hardloopgroep voor ouders 
tijdens de jeugdtrainingen 

• Oudere jeugd/jong volwassenen 
betrekken middels een FIFA toernooi 
e.d. 

• Uitzetten van een ledenbinding enquête 
 

 

Inspiratiekaart Sport  
met ideeën voor Delftse binnen- en buitensportverenigingen 

 
 

• Brainstormavond voor leiders / 
coördinatoren / trainers: wat ga jij doen 
met jouw team komende periode? 

• Nieuwe (jeugd)leden en hun ouders 
persoonlijke aandacht geven 

• Kans om manieren van besturen tegen 
het licht te houden: waarom doen we de 
dingen eigenlijk zoals we ze doen? 

• Opzetten van een webshop (logo op 
verschillende artikelen zetten) 

• Een vriendenboekje die je steeds aan 
iemand anders doorgeeft (zo leert 
iedereen de club kennen) 

• Beschikbaar stellen van velden voor 
binnensportverenigingen / aanbieden 
van lessen bij buitensportverenigingen 

• Online pubquiz, bingo, (beweeg)-
challenges (tussen teams opzetten) 

• Opnemen van een ludieke 
(video)boodschap gericht aan sponsoren 
/ nieuwe (doelgroep)leden 

• Wekelijkse prijsvraag 
• Wedstrijden als ‘Raad de Plaat’ of raden 

waar een foto is gemaakt 
• Presentjes rondbrengen bij leden 
• Wekelijks openbaar online 

koffiemoment 
 

• Financiële tegemoetkomingen vanuit de 
overheid  

• Handleiding Veilig Sportklimaat  
• Advies over organiseren ALV tijdens de 

coronacrisis 
• Delfts Sportakkoord  

• Top 1O corona issues voor sportclubs 
met handige tips en aandachtspunten 

• Hoe sportverenigingen in coronatijd 
online het clubgevoel versterkten 

• Tool Vraag de Club. Laat leden 
meepraten en beslissen over 
verenigingszaken. 

• Fietslessen bij Zwembad Kerkpolder 
voor dames met niet-Westerse 
achtergrond 

• DHL helpt kinderen van 
arbeidsmigranten aan het sporten  
 

 

Abonneer je op Delfts Verenigingsnieuws en 
mis geen interessant nieuws. Deze 
nieuwsbrief wordt uitgebracht door 
verenigingsondersteuning Delft voor Elkaar in 
samenwerking met de Sportraad van Delft. 
 
Eerder verschenen edities: 
• Delfts Verenigingsnieuws #1  
• Delfts Verenigingsnieuws #2 

 

Volg een gratis cursus. Laat je informeren 
over de ‘Sportakkoord services’ door je 
verenigingsondersteuner. Stuur een mail 
naar vo.delft@haaglandenbeweegt.nl. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vanaf risiconiveau 4  
Zeer ernstig 
 

Tips en ideeën voor binnen- en buitensportverenigingen per risiconiveau 
 

Vanaf risiconiveau 3 
Ernstig 
 

Vanaf risiconiveau 2 
Zorgelijk 
 

Vanaf risiconiveau 1  
W aakzaam 
 

Handige links en overige 
 
Handige links 
 

Inspiratie 
 

Delfts Verenigingsnieuws 
 

Cursus volgen? 
 

Via Rijksoverheid.nl zie je welke maatregelen 
bij de risiconiveaus van kracht zijn. 
 

https://ptd.digitaal-magazine.nl/coronavirusensportcompensatiesportverenigingen/pag1
https://ptd.digitaal-magazine.nl/coronavirusensportcompensatiesportverenigingen/pag1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:9ce16a1b-0f7e-44db-b857-8d037a5248ea
https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-over-organiseren-algemene-vergadering-tijdens-de-coronacrisis
https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-over-organiseren-algemene-vergadering-tijdens-de-coronacrisis
http://www.sportraadvandelft.nl/wp-content/uploads/2020/07/DEF_Delfts-Sportakkoord.pdf
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/top-10-corona-issues-voor-sportclubs
https://www.sportenstrategie.nl/sport-corona/hoe-sportverenigingen-in-coronatijd-online-het-clubgevoel-versterkten/
https://www.sportenstrategie.nl/sport-corona/hoe-sportverenigingen-in-coronatijd-online-het-clubgevoel-versterkten/
https://sportinnovatie.studio/vraag-de-club-laat-leden-meepraten-en-beslissen-over-verenigingszaken/
https://www.delftvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2020/12/Artikel-Fietslessen-Kerkpolder.pdf
https://www.delftvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2020/12/Artikel-Fietslessen-Kerkpolder.pdf
https://www.delftvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2020/12/Artikel-Fietslessen-Kerkpolder.pdf
https://www.delftvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2021/02/Maatschappelijke-partner-in-de-spotlight-2-DHL-.pdf
https://www.delftvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2021/02/Maatschappelijke-partner-in-de-spotlight-2-DHL-.pdf
https://delftvoorelkaar.us7.list-manage.com/subscribe?u=681261739ce9dda2cf81a77d2&id=995a9d2c58
https://mailchi.mp/faee5098ab9f/delfts-verenigings-nieuws
https://mailchi.mp/a870529585fa/delfts-verenigings-nieuws-december-2020
mailto:vo.delft@haaglandenbeweegt.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/02/02/routekaart-coronamaatregelen


 
De verenigingsondersteuners zijn er ook voor je als je  
op zoek bent naar een locatie om buiten te sporten.  

 

Inspiratiekaart Sport  
met ideeën voor Delftse binnen- en buitensportverenigingen 

 
 

W erk samen aan een sportiever Delft  

 

Ondersteuning nodig? 
 
Nu het wat rustiger is op de vereniging is dit het ideale moment 
om zaken op orde te brengen. Denk aan je ledenbestand, AVG, 
of het vrijwilligersbeleid. Maar denk ook aan je 
ledenwervingscampagnes of je nieuwe toekomstvisie. 
Ondersteuning of advies hierbij nodig? Wij denken graag met je 
mee! Neem contact op via vo.delft@haaglandenbeweegt.nl  
 
Heb je een kleine hulpvraag en wens je graag snel antwoord? Er 
is een WhatsApp groep voor Delftse sportverenigingen in tijden 
van corona. Als je graag wilt deelnemen aan deze groep, neem 
dan contact op via bovenstaand e-mailadres.  
 
Bezoek ook eens onze website: 
www.delftvoorelkaar.nl/verenigingsondersteuning  
 
 
 
 
 

Ledenbinding 
 
Blijf in contact met je leden. Zoek naar creatieve oplossingen 
om in contact te blijven. 
 
Om inzicht te krijgen over hoe je leden deze tijd beleven en wat 
zij hierbij van jouw vereniging verwachten, zijn er een tweetal 
ledenenquêtes opgesteld: 
• Corona ledenbinding enquête 
• Ledenbinding enquête 
 
Als er een beeld is geschetst van de behoeften van je leden is 
het belangrijk om dit aan ze terug te koppelen. Hiermee houd 
je de leden op de hoogte, creëer je draagvlak voor ideeën en 
kun je controleren of iedereen zich herkent in het geschetste 
beeld. 
 
Laat leden die enthousiast zijn over ideeën een rol innemen bij 
de uitwerking ervan. Wellicht kunnen zij zogenoemde 
ambassadeurs van het idee worden. Zij kunnen vervolg geven 
aan de uitwerking door bijvoorbeeld in online sessies met hun 
eigen team de volgende stappen te bespreken. 
 
Praktische links m.b.t. ledenbinding: 
• Stappenplan behouden van sporters 
• Social teksten behouden van sporters 
• Voorbeelden behouden van sporters 
 
 

W ist je dat?! 
 
• Er vijf sportverenigingen en -aanbieders drie tot vijf clinics 

hebben verzorgd voor in totaal bijna 3OO 
eindexamenleerlingen van het Stanislascollege 
Westplantsoen?  

 
• In de afgelopen editie van Delft Try Out een recordaantal 

van 22O kinderen tussen 4 en 12 jaar hebben meegedaan 
waar 21 sportverenigingen – en aanbieders uit Delft aan 
hebben deelgenomen? Doet jullie vereniging al mee aan 
Delft Try Out? 

 
• Afgelopen zomer in samenwerking met de 

verenigingsondersteuners en de buurtsportcoaches de 
zomeractiviteiten zijn opgezet waar 13O kinderen en 1O 
sportaanbieders aan hebben meegedaan? 

 
• Blue Birds een succesvolle ledenwervingscampagne heeft 

opgezet met ondersteuning van een 
verenigingsondersteuner? Dat Blue Birds hierdoor 1O 
nieuwe leden erbij heeft gekregen? 

 
• Er meerdere missie/visieworkshops aan sportverenigingen 

zijn gegeven door de verenigingsondersteuners? 
 
• Vanuit de ‘Sportakkoord services’ 1O cursussen zijn 

aangevraagd met in totaal 111 deelnemers? 
 
• Sportparkmanagement is opgezet om o.a. de bezetting op 

het sportpark te vergroten waardoor nog meer 
Delftenaren kunnen genieten van alle voordelen van het 
sporten en bewegen? 

 

Alternatief bewegen tijdens corona? 
 

Maak een rondje langs de velden. Neem eens contact op met 
nabijgelegen verenigingen om te vragen of jouw leden mogen 
kennismaken met hun sport en vereniging. 

 

mailto:vo.delft@haaglandenbeweegt.nl
http://www.delftvoorelkaar.nl/verenigingsondersteuning
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:b7928b64-989d-4a4c-9cf2-fc33cff6d38a#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:68b9b355-31fe-4e80-b620-ca150bdd2215#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:e24f0b33-01b7-4b93-9394-75fbd3772ff8
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:1d9b62db-9e9d-4c11-b8c8-a7eca71b0f87
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:49d6609f-c2ba-4a90-9461-513a9840c874
https://www.delftvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2020/12/Artikel-Clinics-Stanislascollege.pdf
https://delfttryout.nl/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=f2SW71VU0dk

