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Wij zijn de adviseurs Sport 
& Recreatie en staan voor 
jouw sportclub klaar! 
Zoek op de kaart waar jouw 
sportclub ligt. De kleur 
verwijst naar de adviseur 
die voor jou klaar staat!

Wij ondersteunen jouw sportclub gratis rondom:

BESTUUR & BELEID

Advies op maat omtrent bestuurlijke 
en beleidsmatige vraagstukken, zoals het 
ontwikkelen van ambitie- en visieplannen

VRIJWILLIGERS

Cursus Besturen kun je leren

Tool Krachtmeting
Hoe sterk is jouw sportvereniging op bestuurlijk 
vlak?

Advies op maat omtrent vraagstukken 
over vrijwilligersmanagement en het 
binnenhalen en behouden van vrijwilligers

Cursus Meer vrijwilligers voor sportclubs

Tool Invuldocument vrijwilligersvisie
Schrijf binnen een mum van tijd een goede en 
duidelijke vrijwilligersvisie voor het komend jaar.

SOCIALE VEILIGHEID

Advies op maat omtrent vraagstukken 
over een veilig en positief sportklimaat

LEDEN

Cursus Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Tool Vijfstappenplan
Zet sociale veiligheid hoog op de agenda.

Advies op maat omtrent ledenwerving 
en ledenbehoud

Cursus Meer leden voor sportverenigingen

Tool Ledenenquête
Voor iedere vereniging op maat gemaakt om 
inzicht te krijgen in de mening van leden.

Tool Sportintro
Breng jouw club onder de aandacht van meer 
dan 18.000 huishoudens.

ACCOMMODATIE

Advies op maat omtrent de Open Club-
gedachte, de Gezonde(re) Sportkantine, 
Rookvrije Sportaccomodatie en NIX18

WETGEVING & FINANCIËN

Advies op maat omtrent wetgeving en 
financiële vraagstukken, zoals de nieuwe 
subsidieregeling buitensportaccomodaties, 
AVG, sponsoring en nieuwe financierings-
mogelijkheden

COMMUNICATIE & MARKETING

Advies op maat omtrent interne- en 
externe communicatievraagstukken

Cursus In 4 avonden een strak 
communicatieplan voor jouw sportclub

Tool Invuldocument communicatieplan
Schrijf binnen een mum van tijd een goed en 
duidelijk communicatieplan voor dit jaar.

Tool Positionering
Denk samen met je leden na over wat jullie 
uniek maakt in de overvolle sportmarkt!

Wil jij de club nog op een andere 
manier versterken? 
Laat het ons dan weten! 

Samen met de adviseur lokale sport en de 
verenigingsadviseur van de betreffende 
bond, gaan we kijken hoe we de club 
kunnen helpen. Dit doen we via de 
mogelijkheden die voortkomen uit de 
Sportlijn en Sportservices. Denk hierbij 
aan o.a. kosteloze trainersopleidingen, 
masterclasses voor het bestuur en 
verenigingstrajecten die begeleid worden 
door andere professionals uit de sport!     

SAMENWERKINGSVERBANDEN

MOOIWERK Team Sport & Recreatie

Momenteel begeleiden we de 
overleggen van voetbal-, ijssport- en 
tennisverenigingen. We zijn bezig met het 
opzetten van een beweegprogramma in 
noordoost Breda. 
Mocht je ook aan de slag willen met 
samenwerking, dan helpen we je graag!

Daarnaast zijn we er om de verbinding te 
leggen met organisaties uit de wijk, zoals 
scholen, wijkinitiatieven en zorgcentra.


