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Doel van het project
Het vergroten van de kennis binnen het bestuurlijke kader van sportaanbieders
Pijlers:
- Ledenwerving
- Sponsorwerving
- Vrijwilligers
- Bestuurlijk kader
Borging: door de Verenigingsadviseur van Meer Moerdijk zal er een lerend netwerk
worden gecreëerd als daar behoefte aan is.
Omschrijving van het projectidee
Bij de totstandkoming van het sportakkoord zijn verschillende thema’s naar voren
gekomen met betrekking tot het besturen van je vereniging. Naar aanleiding hiervan heeft
de Verenigingsadviseur een behoeftepeiling uitgezet onder de verenigingen, zodat
duidelijk wordt op welke thema’s extra kennis en competenties wenselijk zijn.
Vanuit het landelijke sportakkoord is de sportlijn tot stand gekomen met een grote
hoeveelheid cursussen en services. De gemeenten kunnen hier gebruik van maken, na
overleg met de Lokale Adviseur Sport (landelijk is er in elke regio in Nederland een Lokale
Adviseur Sport (LAS) aangesteld om de link te leggen tussen de lokale sportakkoorden en
de sportlijn). Vanuit de resultaten uit de behoeftepeiling wordt door de Verenigingsadviseur
samen met de Lokale Adviseur Sport een programma samengesteld uit deze sportlijn.
Doelgroep(en)
Vrijwilligers in een (sport)vereniging bestuur
Locatie/projectgebied
Gemeente Moerdijk

Hoe wordt bijgedragen aan de doelen van het sportakkoord?
Door de kennis van het bestuur/vrijwilligers (nog meer) te vergroten, wordt er bijgedragen
aan de toekomstbestendigheid van de sportvereniging.

Planning
Activiteiten
Services omtrent ledenwerving
Services omtrent sponsorwerving

Wanneer
Q1 2021
Q2 2021

Wie
Afstemmen met LAS
Afstemmen met LAS

Services omtrent vrijwilligersbeleid
Services omtrent bestuurlijk kader
Borging: een lerend netwerk opzetten
waarin verenigingen ervaringen en best
practices kunnen delen, gefaciliteerd
door de Verenigingsadviseur

Q3 2021
Q4 2021

Kosten
Trainingen en services uit de landelijke
sportlijn.
Er vanuit gaande dat we in 2021 weer bij elkaar
kunnen komen zal er per bijeenkomst een
zaal/locatie gehuurd moeten worden en zullen
er wat kosten gemaakt worden voor
koffie/thee/fris. Kosten worden geschat op
ongeveer €200,- per avond.
(Kosten zijn een schatting, facturering vindt
plaats nadat inzet is verleend. Wanneer we
verwachten dat de kosten hoger worden, vindt
er eerst overleg plaats in de Stuurgroep).
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