Verenigingsondersteuning in Zuidplas
Sportloket Zuidplas:
Team Sport en Bewegen van de Sportstichting Zuidplas is de verbindende factor tussen verenigingen
en diverse sectoren. Wij coördineren het sport- en beweegaanbod in de buurt door nauw samen te
werken met de verschillende (sport)verenigingen en andere sportaanbieders in de gemeente
Zuidplas.
Door elkaars netwerk in te zetten en elkaar te ondersteunen en begeleiden zorgen we voor een
sport- en beweegaanbod van hoge kwaliteit. De taak van de sportstichting is om het centrale punt te
zijn waar diverse sportieve binnen- en buitenactiviteiten en een gezonde leefstijl met elkaar worden
verbonden.
De ondersteuning van verenigingen wordt op meerdere niveaus vormgegeven.
- Jaarlijks organiseert Sportstichting Zuidplas leerzame scholingen en congressen waar de expertise
van bestuurders, kaderleden en/of trainers en coaches vergroot wordt.
- Via onze website krijg je toegang tot allerlei informatie, waar sportverenigingen hun voordeel mee
kunnen doen: www.sportstichtingzuidplas.nl/sportloket
- Vanuit het Sportakkoord Zuidplas, de Sportvisie Gemeente Zuidplas en het servicebudget Zuidplas
van NOC*NSF Lokale Sport, zijn er diverse ondersteuningsmogelijkheden, zoals adviesgesprekken,
workshops, trajecten procesbegeleiding en cursussen.
Deze inzet kan op alle facetten gericht zijn, waar sportclubs mee te maken hebben, zoals
vrijwilligers, wet- en regelgeving, financiën, ledenbinding, kantine exploitatie, opzet technisch beleid,
etc.

Heb je een ambitie of een knelpunt waar je als organisatie mee aan de slag wilt:
meld je aan bij het Sportloket Zuidplas: verenigingen@sportstichtingzuidplas.nl .
Er wordt dan een (tel.) intakegesprek ingepland, een analyse van de vraag gemaakt en een passende
ondersteuning georganiseerd.
De meeste ondersteuning zal zonder kosten kunnen worden aangeboden.

Het is mogelijk, bij onderstaande thema’s, om deel te nemen aan een workshop, vaak ook online.
Daarnaast kan er voor veel onderwerpen ook een cursustraject van twee tot vier dagdelen (lokaal)
worden georganiseerd.

Ledenbehoud- en werving
Welkom op de Club (online en live)
Vrijwilligersmanagement
Cursus vrijwilligerscoördinator
WhoZnext; jonge vrijwilligers
Webinar nieuwe verenigingsbestuurders
Besturen met een visie
Marketing & Communicatie
Productaanbod in de club
Verenigingsontwikkeling
Financiën
Geld genereren
Sponsorbeleid, werving en behoud
Jouw club klaar voor de toekomst?
Wet- en regelgeving
Kansen voor 50+ sport
Lang leve de sportouder
Hoe houd je het gezellig op de club?
Gezonde sportomgeving

Positieve sportcultuur op de sportclub
Diversiteit en inclusiviteit in de sportclub
Ledenbeleid, werving en behoud (Traject)
Meer vrijwilligers door creatief denken
Meer leden door creatief denken
Presentatie gedrag, respect en sportiviteit
Herstel en bemiddeling
Inspiratiesessie sport voor kwetsbare
volwassenen
Samenwerking lokaal
Samenwerking in de accommodatie
Duurzame Accommodatie
Omgaan met Pesten - Kaderavonden
Omgaan met Pesten - Volledig
Theatervoorstelling "Naar een positief
sportklimaat"
Positief coachen - online webinar
Workshop Sociale Veiligheid
Vertrouwenscontactpersoon

