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• Met je club op Facebook: en de privacy dan?
Veilige
Sportaccommodatie:
Sportdrempelvrij

• De Ondernemende Sportvereniging (2): FC Den Bosch
• Crowdfunding: Op campagne voor je sport

Word lid van Sport FM!
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Maak gebruik van het jubileumaanbod:
een jaar lang lid van Sport FM voor € 20,-!

• 4x Sport FM geprint
• 2x Sport FM Online
• Extra praktische tools
• Achtergrondartikelen op Meerdansport.nl
• Gratis deelname aan bijeenkomsten

Nog geen lid van Sport FM? Meerdansport.nl/lid-worden
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Clubruimteverhuur
“Clubs kunnen nu eenvoudig hun
ruimten aan derden aanbieden”

Sportruimteverhuur.nl is een boekings- en reserveringswebsite waarmee men ruimtes kan huren in
sportaccommodaties. Het biedt een verdienmodel,
waarmee de clubs de regie in handen houden en
het biedt ook nieuwe kansen om in contact te komen
met andere organisaties. Wethouder Fransen van
gemeente Utrecht en Vereniging Sportbelang Utrecht
zijn al enthousiast; Sportpark Marco van Basten is
de eerste deelnemende organisatie. We spraken met
de gemeente en de beheerder van het sportpark.
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Crowdfunding
Op campagne voor je sport

Campagne voeren is echt niet alleen voor politici.
Steeds meer ondernemende sportverenigingen zetten een crowdfunding- of crowdsourcingcampagne
in om geld, hulp en materialen te verzamelen voor
de club. En vaak met een grotere actieve betrokkenheid van leden en niet-leden als resultaat. Ook
sportverenigingen zetten steeds vaker een campagne op.
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Veilige sportaccommodatie
Sportdrempelvrij

Hoe bereikbaar en toegankelijk zijn de sportaccommodaties in Nederland voor sporters met een beperking? De app Sportdrempelvrij zorgt ervoor dat
sporters hun oordeel kunnen vellen over de verschillende sportaccommodaties in ons land. “Parkeerplekken voor gehandicapten en de aanwezigheid van drempels lijken vooralsnog de grootste
knelpunten”, vertelt Vera Scholten van het Mulier
Instituut.
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Veilige sportaccommodatie
Software & E-special

Wil je weten hoe veilig jouw sportvelden zijn? We
hebben een test in samenwerking met Voetbalveilig
ontwikkeld. Na het beantwoorden van een aantal
vragen krijg je een rapport op maat.

24

Clubwebsite
Contactgegevens van vrijwilligers
op je website

Veel sportverenigingen willen toegankelijk zijn. Het
openbaar maken van contactgegevens is onderdeel
hiervan, of toch niet? Het blijkt nogal verschillend te
zijn hoe sportverenigingen hier mee omgaan. Sport
FM maakte een rondje langs de velden bij verschillende sporten om de meningen te pijlen.
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19 Column Lutger
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FC Den Bosch
De Ondernemende
Sportvereniging

Er zijn clubs waarbij het creatieve ondernemerschap
als ‘vanzelf’ bij de verenigingscultuur past. Over die
clubs gaat deze nieuwe serie, waarbij we dit keer
op bezoek gaan bij FC Den Bosch, dat dit jaar een
uniek seizoenkaartconcept introduceerde: Pay Per
Point.

23 Facebook en Privacy
26 ALV; Doorn in het oog
31 ClubKasSpekken
33 Gratis adviseurs voor sportclubs
42 Adressen binnen Handbereik
44 AED op de sportclub
46 Sportcampus Zuiderpark: een knap
staaltje werk
48 Duurzaamheid sportaccommodatie
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BESTUUR & ORGANISATIE
Clubruimteverhuur

Door: ValueFactory

Wethouder Paulus Fransen
(Utrecht) enthousiast:

“Clubs kunnen nu eenvoudig hun
ruimten aan derden aanbieden”
Sportruimteverhuur.nl is een boekings- en reserveringswebsite
waarmee men ruimtes kan huren in sportaccommodaties. Het
biedt een verdienmodel, waarmee de clubs de regie in handen
houden en het biedt ook nieuwe kansen om in contact te komen
met andere organisaties (o.a. in het kader van de vitale en open
sportclub) én met potentiële vrijwilligers. De gemeente Utrecht
en Vereniging Sportbelang Utrecht zijn al enthousiast; Sportpark
Marco van Basten is de eerste deelnemende organisatie. We
spraken met de gemeente en de beheerder van het sportpark.
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passen binnen de bestemming, de omgevingsvergunning en de horecaverordening. De sportvelden, -hallen en -zalen kunnen in Utrecht via het
gemeentelijk Vastgoedloket gereserveerd worden."

Gemeente Utrecht stimuleert efficiënt en multifunctioneel gebruik
van ruimte. Via de gemeentelijke website www.makelpunt-utrecht.nl
wordt dubbelgebruik gestimuleerd van zowel gemeentelijke als particuliere locaties, onder het motto: Maak de stad mooier door haar
te delen. Het gaat niet alleen over gemeentelijke gronden en panden,
maar bijvoorbeeld ook over het clubhuis van een sportvereniging.
In 2016 heeft gemeente Utrecht samen met vele belanghebbenden
de nieuwe sportnota 2017-2020 opgesteld. De sportverenigingen
hebben daarbij aangegeven meer ruimte voor ondernemerschap te
willen. Wethouder sport, Paulus Jansen, heeft in de sportnota op
laten nemen dit ondernemerschap te willen ondersteunen.

Sportpark Marco van Basten
Ook de locatie is enthousiast over www.sportruimteverhuur.nl. Dirk
Pronk (Office Manager): “Onze ambitie is dat Sportpark Marco van
Basten een plek is voor iedereen die bruist en verbindt. Door diverse
initiatieven met open deur te ontvangen hopen wij de bezetting van
onze ruimtes te optimaliseren. Wij hopen dat www.sportruimteverhuur.nl een platform zal zijn dat ons hierbij gaat helpen".

SportPlus
Dit doet gemeente Utrecht o.a. door de bestemming Sport, per gebied,
om te zetten naar Sport Plus, waarbij ook maatschappelijke en buurtactiviteiten op de sportparken mogelijk wordt. In een aantal wijken
is dit al gedaan. Dit geeft sportverenigingen die ruimtes binnen hun
clubhuis beschikbaar willen stellen aan anderen de mogelijkheid
dat ook daadwerkelijk te doen. Zij kunnen hiermee extra inkomsten
voor de vereniging realiseren, en er ontstaat meer mogelijkheid voor
buurtinitiatieven om ruimte te huren voor hun activiteiten. Een winwin situatie dus!

De accommodatie is met dit initiatief in contact gebracht door de
VSU (Vereniging Sport Utrecht). “Bij ons op het park doen wij al langere tijd ons best om de bezetting te verhogen. We hebben namelijk
een prachtig pand dat relatief groot is voor het aantal sporters dat
wij huisvesten via de aangesloten verenigingen. Onze interesse is
er dus sowieso voor platforms (zoals je in Utrecht ook het makelpunt
hebt) die ons hierbij kunnen helpen. Daarnaast past het ook helemaal
in de huidige trend, nu subsidies vrijwel zijn verdwenen. Sportverenigingen en parken worden steeds meer uitgedaagd om zelf creatieve manieren te vinden om aan inkomsten te komen”.

Enthousiaste wethouder
Wethouder Paulus Jansen, die ook vastgoed in zijn portefeuille heeft, is
enthousiast over de mogelijkheid die www.sportruimteverhuur.nl aan verenigingen en stichtingen biedt. "Zij kunnen hun bestuurskamer, vergaderruimte en overige ruimten aan derden aanbieden via deze overzichtelijk
site. De ruimte binnen de eigen opstallen mag de vereniging tegen eigen
voorwaarden aanbieden, mits de activiteiten en de verhuurvoorwaarden

De faciliteiten die Sportpark Marco van Basten biedt, zijn voornamelijk binnen. “Wij hebben een groot paviljoen wat dankzij mobiele
wanden in vier verschillende ruimtes op te delen is. Dit levert nette
grote ruimtes op. Hierbinnen kun je denken aan allerlei activiteiten
van bijeenkomsten tot workshops. In één van de ruimtes hebben wij
ook een vaste beamer hangen. Andere hebben tv schermen en het
is ook mogelijk om een ruimte met eigen bar te creëren.”
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COLUMN
Peter Scholten

Ik heb een verschrikkelijke
hekel aan iemand die beweegt,
maar niet weet waar naartoe
(Johan Cruijff)

Door Peter Scholten
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Het doel
Recent stond het weer groot in de krant: een sportvereniging die
dreigt de contributie te verdrievoudigen als de leden niet meer vrijwilligerswerk gaan doen.

Ik heb niet bij de bestuursvergaderingen gezeten. Ik reageer alleen
maar op wat ik in de krant lees. Maar ik kan me voorstellen dat de
nood hoog is.

Nu heb ik vroeger geleerd, dat het dreigen met sancties niet altijd
de meest efficiënte manier is om je doel te realiseren.

Maar mijn belangrijkste vraag is eigenlijk nog steeds: levert deze
manier van werken meer nu uiteindelijk meer vrijwilligers op? Of
meer inkomsten omdat de leden gewoon besluiten meer contributie
gaan betalen? Of haken ze juist massaal af (en dan heb je helemaal
geen vrijwilligers meer nodig)?

Dus in dit geval hangt het ervan af: wat is het doel van die sportvereniging om het zo aan te pakken?
Als het doel was om (in de landelijke pers) aandacht te vragen voor
hun problemen met het vinden van voldoende vrijwilligers om de
vereniging draaiende te houden, dan lijkt dat doel wel gehaald te
zijn. Er was veel aandacht voor, er is weer volop gediscussieerd. Iedereen is weer wakker.
Maar als het doel van de vereniging daadwerkelijk was om vrijwilligers op deze manier te werven, dan heb ik een paar twijfels.
Immers, het kenmerk van vrijwilligerswerk is, dat het vrijwillig is.
Gedwongen vrijwilligerswerk bestaat dus niet. Ik ben ook benieuwd
hoeveel reacties ze hebben gehad van bestaande en potentiële vrijwilligers: positief en negatief. De bestaande vrijwilligers zijn waarschijnlijk wel blij. Het komt tegemoet aan hun (terechte) frustratie
dat ze nauwelijks collega’s hebben.
Maar het krijgen van ondersteunende reacties van bestaande vrijwilligers was waarschijnlijk ook niet het echte doel.

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l

Volgens mij is het doel van sport en verenigingen toch vooral om
iets positiefs te doen en dat ook uit te stralen. Sportief bezig te zijn.
Als dat niet georganiseerd kan worden door vrijwilligers, zouden er
misschien andere mogelijkheden moeten worden onderzocht. Inzet
vanuit sectoren (welzijn, arbeid), samenwerking met andere organisaties aangaan. Misschien heeft men dat wel gedaan – dat weet
ik niet.
Maar wat voor het grootste deel van kranten-lezend Nederland blijft
hangen is een zuur beeld van een zuur bestuur met een zure oplossing. En dat zal toch nooit het doel zijn geweest. Wat wil ik hier nu
mee zeggen?
Als je een actie (prikkelend of uitdagend) organiseert, zorg ervoor
dat je dan terug redeneert vanuit het echte doel dat je ermee hebt.
Als je de focus verliest, dan schiet het alle kanten op en komt het
als een boemerang terug.
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DE ONDERNEMENDE SPORTVERENIGING
Seminar

15 eEnM1BE6R
NOV
2017
Seminar De Ondernemende Sportvereniging
Op 15 en 16 november a.s. vindt in Gorinchem de jaarlijkse Sportvakbeurs plaats. Ook de
ValueFactory is daar aanwezig in de stand van Sport FM. Voor de bezoekers aan de beurs
organiseren we een seminar over de ondernemende sportvereniging.
Tijdens dit seminar gaan we met de bezoekers in gesprek gaan over o.a. de noodzaak en
wenselijkheid van een meer ondernemende houding van sportverenigingen; de toekomst
van die verenigingen en de mogelijkheden die er zijn om nieuwe werkwijzen en methoden
te gebruiken.
Aan de hand van de Waardenbox (zie FM Sport nr. 4) bespreken we welke thema’s relevant
zijn, hoe deze met elkaar verband houden, en hoe je daar als sportvereniging ook concreet
mee aan de slag kunt.
Binnen ieder thema is er een aantal ‘klassieke’ werkwijzen (bijvoorbeeld: bij ‘financiering’
is sponsoring een bekende methode). Deze zullen we op het seminar niet al te uitgebreid
bespreken.
We kijken vooral naar nieuwe mogelijkheden, zoals verhuur van je accommodatie en
crowdfunding. Maar ook: Sport Impact Bonds (een methode om financiering van investeerders aan te trekken, met een garantie vanuit de gemeente bij een gerealiseerd resultaat)
komt aan de beurt.

Reserveer alvast in uw agenda:
Nationale SportVakbeurs
15 en 16 november van 10:00 tot 17:00
Het seminar vindt plaats op beide dagen om 10:30

Het is niet onze bedoeling om als allerlei theoretische bespiegelingen te geven, we gaan
vooral met u kijken welke opties er zijn. Niet alleen over financiering, maar op de diverse
andere deelgebieden als accommodatie, mensen, maatschappelijke meerwaarde, samenwerking en organisatie.
Deelname aan het seminar is gratis.
Zeker zijn van een stoel? Meld je dan aan via floris@desportuitgever.nl ovv aanmelding
van Seminar NSVB, de datum en het aantal personen.
Tot ziens op de Sportvakbeurs!
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DE ONDERNEMENDE SPORTVERENIGING
Crowdfunding

Tekst: Eric Denneman

OP CAMPAGNE
VOOR JE SPORT
Campagne voeren is echt niet alleen voor politici. Steeds meer ondernemende sportverenigingen
zetten een crowdfunding- of crowdsourcingcampagne in om geld, hulp en materialen te verzamelen
voor de club. En vaak met een grotere actieve betrokkenheid van leden en niet-leden als resultaat.
Crowdfunding is tegenwoordig mateloos populair. In Nederland ging
er 170 miljoen euro in om in 2016 en de groei is er nog niet uit. Bij het
overgrote deel van dat bedrag ging het om investeringen in bedrijven,
maar met 10 miljoen euro en 1.800 campagnes zijn ook maatschappelijke initiatieven behoorlijk actief. Bovendien gebruiken die initiatieven een campagne veel vaker dan bedrijven om niet alleen geld
op te halen, maar ook om nieuwe vrijwilligers te werven. In de basis
heeft een campagne altijd hetzelfde spelregels:
• het gaat om een concreet project,
• het doel wordt vooraf gecommuniceerd,
• de initiatiefnemer geeft zichzelf een bepaalde periode om het doel
te bereiken (meestal 1 tot 3 maanden),
• en probeert daartoe zoveel mogelijk mensen en organisaties enthousiast te maken om een bijdrage te doen.

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l

Crowdfunding voor sport
Ook sportverenigingen zetten steeds vaker een campagne op. Dat
is niet zo vreemd, want verenigingen zijn over het algemeen bedreven
fondsenwervers, en de jaarlijkse clubactie van verenigingen lijkt in
veel opzichten op crowdfunding. Zo groot is de stap niet, hoewel
crowdfunding wat meer gericht is op het bereiken van een groter
publiek van mensen en organisaties die je als vereniging nog niet
kent. Het doel waarvoor wordt ingezameld varieert van verbouwingen
van het verenigingshuis tot aanschaf van nieuwe sportattributen.
En van activiteiten voor de buurt tot grote sporttoernooien.
Zo haalde Roeivereniging Daventre Portu uit Deventer 4.500 euro op
voor de aanschaf van nieuwe riemen, bracht crowdfunding van korfbalclub K.C. Harich ruim 10.000 euro op voor de nieuwe kleedaccommodatie en werd afgelopen zomer een campagne gevoerd voor
de doorstart van de Haarlemse Honkbalweek.
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Plan de campagne
Wie met crowdfunding aan de slag wil, moet zich er steeds van bewust zijn dat crowdfunding een campagne-instrument is. Crowdfunding gaat in de regel niet vanzelf, en een online campagnepagina
kan maanden live zijn zonder dat er iemand naar (om)kijkt. Je zult
tijd en energie in de campagne moeten steken om die tot een succes
te maken. Voor een goede campagne is voorwerk nodig, een goede
presentatie van het doel van de crowdfunding en een slimme campagne. De volgende vijf bouwstenen geven houvast voor zo’n ‘plan
de campagne’.
1. Een geschikt initiatief
Het eerste dat iedere initiatiefnemer zich moet afvragen is of het
initiatief zich leent voor crowdfunding. De belangrijkste vraag is of
je als initiatiefnemer genoeg mensen kunt enthousiasmeren om bij
te dragen. Als dat zo is, dan kan crowdfunding een interessante
optie zijn. Er zijn drie voorwaarden waarvan we uit de praktijk weten
dat ze de slagingskansen van crowdfunding vergroten:
Je hebt belang bij een groep betrokken supporters. De belangrijkste
meerwaarde van crowdfunding is dat je niet alleen geld inzamelt,
maar ook een groep betrokken supporters creëert. Bij crowdfunding
voor verenigingen is de groep supporters vaak net zo belangrijk als
het geld dat zij bij elkaar brengen. Voor een marathon, bijvoorbeeld,
is geld nodig, maar nog veel belangrijker is dat mensen mee willen
doen aan de marathon.
Het initiatief is concreet en urgent. Mensen steunen eerder een initiatief als het concreet is en ze ook het gevoel hebben dat hun bijdrage
echt nodig is om het voor elkaar te krijgen. Zamel dus geen €2.000 in
voor de voetbalvereniging in het algemeen, maar kies een specifiek
doel waarvan iedereen meteen snapt waarom het belangrijk is om
daar geld aan te geven. Als de doelpalen echt versleten zijn dan ziet
iedereen de urgentie om daar geld voor in te zamelen.
Tijd en enthousiasme voor campagne. Initiatieven waar een gepassioneerde groep initiatiefnemers achter zit krijgen gemakkelijker
een succesvolle campagne van de grond. Samen campagne voeren
is leuker en makkelijker dan alleen en bovendien zijn er dan meer
mensen die anderen vertellen over het initiatief. Vorm een groep
initiatiefnemers waarmee je samen de kar trekt.
2. Een realistisch doelbedrag
Een realistisch doelbedrag zorgt ervoor dat de kans op een succesvolle crowdfundingcampagne zo groot mogelijk is. Te hoog inzetten
kan ertoe leiden dat een campagne nooit goed op gang komt en de
hele onderneming al snel uitzichtloos wordt. Een te laag bedrag kan
ook tegen je werken. Als je te veel beloofd voor overduidelijk te weinig geld, dan zullen mensen er al snel geen vertrouwen in hebben
dat het initiatief succesvol kan worden uitgevoerd. Vraag voordat je
als initiatiefnemer een campagne start aan mensen die al betrokken
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zijn, en die je goed kent, wat ze over hebben voor je initiatief. Zo doe
je een klein marktonderzoek om erachter te komen hoeveel geld je
via crowdfunding op kunt halen.
3. Een actief betrokken netwerk
Bedenk eens wanneer je zelf geld zou doneren voor een initiatief in
je eigen omgeving? Waarschijnlijk niet als je toevallig een poster
ziet waar mensen om geld vragen. Maar misschien wel als je vanaf
het begin bij het initiatief betrokken bent, mag meedenken over de
uitvoering of al veel enthousiaste verhalen over het idee hebt gehoord. Je voelt je dan een beetje mede-eigenaar van het project en
je wilt dat het er komt. Campagne voeren gaat over het betrekken
van zoveel mogelijk mensen. Als mensen zich onderdeel van een
project voelen nemen ze eerder de stap om geld te doneren en worden het ambassadeurs die anderen overtuigen dat het project belangrijk en leuk is. Waardevolle tip:
Test je pitch, filmpje en tegenprestaties bij je achterban. Laat zien dat
je 100% achter je project staat en je enthousiasme overbrengt. Wat
vinden ze ervan? Willen ze geld doneren op basis van wat je te bieden
hebt? En zo ja, hoeveel hebben ze er voor over? Zo kun je beter inschatten of je doelbedrag haalbaar is en je verhaal aanscherpen.
4. Een overtuigend verhaal (in woord en beeld)
Mensen ervan overtuigen dat een initiatief gerealiseerd moet worden is essentieel bij crowdfunding. Dit doe je met een goede pitch:
een korte tekst waarmee je iemand snel kunt vertellen wat je van
plan bent en wat je daarvoor nodig hebt. Een pitch moet kort, krachtig en duidelijk zijn. De volgende tips helpen daarbij:
Een goed begin. De eerste zin, anekdote of citaat moet gelijk de
aandacht van je publiek trekken en vasthouden. Om te zorgen dat je
publiek geboeid is kun je het beste een originele, creatieve of grappige invalshoek kiezen. Door gebruik te maken van foto’s, illustraties
of een kort filmpje kun op een andere manier de interesse van je publiek wekken.
Wees expliciet. Mensen willen niet alleen maar meegenomen worden in een bepaald verhaal en gevoel, maar willen ook graag duidelijkheid. Dit betekent kort en krachtig uitleggen waar en wanneer je
project zal plaatsvinden en hoe je je campagne gaat vormgeven.
Als er concrete acties zoals een sponsorloop of veiling gaan plaatsvinden is het leuk en handig om mensen hiervan op de hoogte te
brengen.
Een sterke foto vertelt je verhaal vaak beter dan een lap tekst. En
met een filmpje kun je op een persoonlijke manier je enthousiasme
over je initiatief laten zien. Goed beeldmateriaal is één van de belangrijkste onderdelen van een crowdfundingcampagne. Mensen
lezen online slecht en de kans dat je hun interesse wekt is daarom
groter als er aansprekend beeldmateriaal is.
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5. Een sterke campagne-opbouw
Met creatieve, leuke en inspirerende crowdfundingacties krijg je aandacht voor je initiatief
en maak je het leuk om daar een bijdrage aan te leveren. Om mensen te prikkelen en te betrekken bij je project moeten je acties goed verspreid zijn over de campagneduur en aansluiten bij je project en doelgroep. Tijdens je campagne is het handig om een combinatie
van offline en online campagneacties te gebruiken.
Vier mijlpalen. Deel mijlpalen in je campagne via Facebook, Twitter en e-mail met je supporters. Laat weten dat je de eerste €1.000 hebt opgehaald of dat je al 25 donateurs hebt.
Zo straal je succes uit, en mensen willen graag horen bij een succesverhaal.
Vernieuw je boodschap. Blijf je volgers prikkelen door steeds op een nieuwe manier
aandacht te vragen voor je initiatief. Gebruik je facebookpagina als blog. Houd mensen op
de hoogte van activiteiten en evenementen zodat ze zien hoeveel tijd en energie je in je
campagne stopt.
Creëer momenten met urgentie. Is het de laatste dag van je campagne, de allerlaatste
unieke tegenprestatie of mag je als je nu doneert gratis naar een feest? Gebruik deze momenten om urgentie te creëren om nu bij te dragen aan je initiatief!
Ook proberen? Doe mee met onze Sport Special!
Crowdfundingplatform Voor je Buurt en SportFM bieden ondernemende sportverenigingen
de kans om zelf ervaring op te doen met een crowdfunding- en crowdsourcingcampagne.
Op 22 november 2017 organiseren we, in het midden van het land, een speciale gratis workshop voor sportverenigingen die een campagne willen starten. Daarna krijg je begeleiding
met het daadwerkelijk opzetten en uitvoeren van de campagne en SportFM helpt mee in de
pr voor je campagne. Meer weten en aanmelden? Kijk op www.voorjebuurt.nl/sport-special.
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VoorJeBuurt bestaat al sinds 1 januari 2012.
Vanaf dat moment hebben 41.064 enthousiastelingen steunden met €2.939.040,31 570
campagnes in hun buurt, dorp of stad. VoorJeBuurt start nu in samenwerking met
SportFM een speciale Crowdfundingsite voor
de sport. Eerder ontwikkelde men al speciale
sites voor andere sectoren o.a. natuur en
kinderboerderijen en maakt men speciale sites voor tal van steden/gemeenten.
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E-special Veiligheid op Sportaccommodaties
Op deze pagina’s vind je al het Sport FM gerelateerde nieuws. Vragen?
Stuur een e-mail naar service@desportuitgever.nl.

E-special Veiligheid op Sportaccommodaties
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In deze E-special gaan we in op de veiligheid op en rondom de sportaccommodatie. Welke gevaren
brengen lichtgewicht doelen met zich mee? Waar moet je op letten als je de veiligheid rondom de
velden wilt garanderen en wie is er aansprakelijk als er onverhoopt een ongeluk plaatsvindt? Dit en
meer in deze E-special Veilige Sportaccommodatie.
Wil je deze gratis E-special bekijken? Ga dan naar www.meerdansport.nl/especials.

Is jouw sportaccommodatie veilig?
Mondjesmaat openen sportparken 24 uur per dag hun deuren voor iedereen die er wil sporten of recreëren.
Maar hoe zit het met de veiligheid als er geen controle is? Neem de kans op omvallende doelen wanneer
kinderen er aan gaan hangen, of zich bezeren aan kapotte dug-outs of reclameprofielen. Daarom is het belangrijk dat er meer aandacht moet komen voor het creëren van een veilige sportaccommodatie. Helaas is
er een aantal voorbeelden bekend van ongelukken op sportaccommodaties. Vallende doelen die op kinderen terechtkomen zijn de ongevallen die nogal eens het nieuws halen. De lichtgewicht doeltjes vallen
eenvoudig om bij een flinke zucht wind of door kinderen die eraan hangen. Het probleem in Nederland
is dat er te weinig eisen zijn met betrekking tot de veiligheid van een doel. Zolang de afmetingen maar
volstaan. De materialen worden gemaakt op basis van de eisen van de sportbonden, die eisen houden
echter op bij wat zichtwerk. Er zijn overigens wel richtlijnen over het gebruik van verplaatsbare doelen
en dat deze doelen verankerd of verzwaard moeten worden. Echter ontbreekt er goede informatie over
de praktische uitvoering, adviezen en voorbeelden in het veilig gebruiken van verplaatsbare doelen.
Met Voetbalveilig.nl speelt W&H Sports hierop in. Je ziet dat steeds meer gemeentes hun sportpark
openstellen. Dan zijn er twee opties: of een ketting om de materialen of volledig openstellen en iedereen
zijn gang laten gaan. Doe je dat laatste, dan moet je er wel zeker van zijn dat de materialen zoals doelen,
dug-outs en reclameprofielen geen ongelukken veroorzaken.
Wil je weten hoe veilig jouw sportaccommodatie is? Doe dan de gratis test op www.meerdansport.nl/software en klik op ‘Sportaccommodatie veiligheidstest’. Na het beantwoorden van een aantal vragen krijg je
een rapport op maat.

E-special Fuseren
Het aantal sportverenigingen daalt in ons land. In 2014 werden er 454 sportclubs opgeheven en bleven er
totaal nog 24.727 verenigingen over. Een jaar later daalde dat aantal sportclubs nog eens met een kleine
honderd. In 2014 bleef het aantal leden ondanks de opgeheven sportclubs gelijk, een jaar later daalde het
aantal iets. Dat kan een tweetal oorzaken hebben: het aantal leden bij de overgebleven clubs is iets
gestegen en/of een aantal clubs is gefuseerd, waardoor geen leden die sportten in clubverband verloren
gingen. In deze E-special gaan we het hebben over de tweede oorzaak: de fusie.Wat is echter een fusie en
wat voor regelgeving komt er allemaal bij kijken? Fuseren is een optie voor clubs die moeite hebben hun
broek op te houden en voor sportverenigingen die hun krachten samen willen bundelen. In hoofdstuk 3
gaan we verder in op de meerwaarde van een fusie voor de verschillende clubs. Het stappenplan voor een
fusie volgt in hoofdstuk 4. In het laatste hoofdstuk kijken we hoe een aantal clubs in de praktijk terugkijkt
op hun fusie en welke tips ze hebben voor andere verenigingen die denken aan een fusie.
Wil je deze gratis E-special bekijken? Ga dan naar www.meerdansport.nl/especials.
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E-special Social Media
Vrijwel iedere sportvereniging heeft een eigen Facebookpagina. Ook Instagram is met zijn 700 miljoen
gebruikers inmiddels niet meer weg te denken. Echter maakt de één er actiever gebruik van dan de
ander. Of dat nou komt door het gebrek aan tijd, kennis of een goed beleid. Een feit is dat sportclubs
deze communicatiemiddelen slim in kunnen zetten voor verschillende doeleinden. Daarom ontwikkelde
Sport FM in samenwerking met communicatiespecialist Martin van Berkel de E-special Social Media.
In deze E-special vind je tips over het gebruik van social media, informatie over apps en online tools en
hoe om te gaan met ongewenst gedrag op deze sociale media. Hoewel social media in veruit de meeste
gevallen van meerwaarde is voor een sportvereniging, kunnen er ook negatieve voorvallen plaatsvinden.
Negeer je het ongewenste gedrag, kies je de tegenaanval of ga je voor een andere aanpak?
Wil je deze gratis E-special bekijken? Ga dan naar www.meerdansport.nl/especials.

E-special 17.5: Veiligheid Sportaccommodaties
Heb je bovenstaande test gedaan en wil je nog meer weten over de veiligheid van sportaccommodaties?
Bij de volgende editie van Sport FM (oktober 2017) is er de mogelijkheid om gratis de E-special Veiligheid
Sportaccommodaties te downloaden. Op welke punten moet je als sportclub letten? Hoe zit het met
aansprakelijkheid en hoe gaan andere clubs en gemeenten ermee om?
Vanaf oktober is deze E-special gratis te bekijken. Ga naar: www.meerdansport.nl/especials.

Whitepaper ‘Toekomstbestendige
sportcomplexen’ binnenkort beschikbaar!
Sporten is leuk en belangrijk voor onze mentale en fysieke gezondheid. Toch levert het onderhoud van
buitensportaccommodaties soms de nodige kopzorgen op voor beheerders. Door verzelfstandiging van
sportparken zijn steeds meer verenigingen hier zelf verantwoordelijk voor. Een grote verantwoordelijkheid,
omdat goed onderhoud en beheer de basis vormt voor de toekomstbestendigheid van een sportcomplex.
In de waan van de dag wordt vaak gekeken naar acute knelpunten en wensen. Een langetermijnvisie
waarbij rekening wordt gehouden met veranderende gebruikers, capaciteit en spelniveau zorgt er
echter voor dat onderhoud en beheer vaak niet alleen kostenefficiënt ingericht kan worden, maar ook
dat de juiste keuzes voor de toekomst worden gemaakt. Wilt u ook aan de slag met de toekomst van uw
sportvelden? Houd dan de website van Sport FM (www.meerdansport.nl) in de gaten en download binnenkort het whitepaper!

Partners
www.bosan.nl

www.whsports.nl

www.tennisbouw.com

www.sportenrekreatie.nl
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www.neptunus.eu

specials.han.nl/
themasites/seneca/

www.hanze.nl/sportstudies

www.makeawishnederland.org

www.preausports.nl

www.evaoptic.nl
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Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Sportdrempelvrij

Veilige sportaccommodatie:

SPORTDREMPELVRIJ
Hoe bereikbaar en toegankelijk
zijn de sportaccommodaties in
Nederland voor sporters met een
beperking? De app Sportdrempelvrij zorgt ervoor dat sporters
hun oordeel kunnen vellen over
de verschillende sportaccommodaties in ons land. “Parkeerplekken voor gehandicapten en de
aanwezigheid van drempels lijken
vooralsnog de grootste knelpunten”, vertelt Vera Scholten van
het Mulier Instituut.
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Sportdrempelvrij wil de drempel om te sporten voor mensen met
een beperking verlagen. Met de app van Sportdrempelvrij kunnen
mensen met een beperking altijd en overal sportaccommodaties
vinden en op hun toegankelijkheid beoordelen. Door de mensen met
een beperking de accommodaties te laten beoordelen, wordt hun
beleving centraal gesteld.

“Er was nog weinig bekend over de toegankelijkheid van sportaccommodaties, zowel bij gebruikers als bij de betrokken partijen”, vertelt Vera Scholten van het Mulier Instituut. “De app voorziet in deze
kennisbehoefte en samen met de partners proberen we de app verder
uit te rollen. De partners hebben contact met de doelgroep en dat
hebben we nodig om de bekendheid van de app te vergroten.”

Inzicht krijgen
Sportdrempelvrij werd door het Mulier Instituut, in samenwerking
met Foqus Consultancy en I-Pulse Internet Solutions, ontwikkeld.
Het project ontvangt steun van het Revalidatiefonds en het ministerie
van VWS en krijgt advies van diverse partners zoals de KNLTB, de
gemeentes Utrecht en Zeist, Gehandicaptensport Nederland,
Ieder(in), MEE Nederland, Kenniscentrum Sport en de Dirk Kuyt
Foundation. De app focust op de bereikbaarheid, toegankelijkheid
en bruikbaarheid van sportaccommodaties voor mensen met een
beperking. De app is bedoeld om meer zicht te krijgen op belemmeringen die mensen met een beperking ervaren bij het bezoeken van
bijvoorbeeld een sporthal, zwembad of voetbalveld. Dit kan vanuit
een rol als sporter, toeschouwer of vrijwilliger.

Hoe werkt de app precies?
Scholten: “Je downloadt de app en die laat vervolgens zien welke
accommodaties in de buurt bekend zijn. Deze zijn weer gekoppeld
aan het Databestand SportAanbod (DSA), dat wordt beheerd door
het Mulier Instituut. Er staan ruim 20.000 sportaccommodaties in en
als een accommodatie niet bekend is, dan kun je die toevoegen. We
hebben specifieke vragen voor specifieke accommodaties. Bij een
sporthal heb je namelijk te maken met trappen en liften. Buiten heb
je daar minder last van, maar iemand met een visuele beperking kan
daar weer meer moeite hebben om de weg te vinden, omdat het
complex groot en niet altijd afgebakend is. Iedereen krijgt een vragenlijst over bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid. De
vragen vullen ze dan in en na die vragen kunnen ze toelichten wat er
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Onderzoeksresultaten

goed is en wat er verbeterd moet worden. Dat registreren wij allemaal. Vervolgens kun je de beoordelingen terugzien in de app en op de site. Je
kunt ook filteren op beperking, want iemand in een
rolstoel heeft andere behoeften dan iemand met
een visuele beperking.”
Hoe beoordeelt iemand met een visuele beperking een accommodatie via jullie app?
“Mensen met een visuele beperking hebben op
hun telefoon vaak een app die de tekst voorleest.
Het systeem van de app is zo gebouwd dat mensen via een smiley een waarde kunnen geven aan
verschillende aspecten van een sportaccommodatie. Aan die smiley zitten weer woorden gekoppeld en die worden dan voorgelezen.”
De invoering van de app bestaat uit vier fases. Inmiddels zijn jullie in fase 3 beland.
“Klopt. Fase 1 bestaat uit de voorbereiding en het ontwikkelen van de app en in fase 2 hebben
we de app uitbreid getest. Dat hebben we gedaan aan de hand van een testpanel bestaande
uit twintig personen met verschillende beperkingen. In de huidige fase gaan we de app
landelijk verspreiden. De app is enige tijd terug gepresenteerd tijdens de week van de toegankelijkheid. Nu zijn we bezig om de database te vullen, de app te promoten en de partners
zijn bezig om het onder de aandacht te brengen. Het is nog te vroeg voor definitieve resultaten,
maar er zijn wel al voorlopige cijfers naar aanleiding van het gebruik (zie kader, red.).”
Welke reacties krijgen jullie vanuit betrokkenen van sportaccommodaties?
“Sommige sportaccommodaties nemen contact met ons op. Ze zijn nieuwsgierig naar wat
er te verbeteren valt en wat goed gaat. Ze vinden het vaak fijn dat ze kunnen evalueren en
zijn niet bang om beoordeeld te worden. We krijgen veel positieve reacties en er is ook
vanuit België contact met ons gezocht met de vraag of daar de app te gebruiken is, maar
deze app is tot nu toe alleen in Nederland beschikbaar.”
Proberen jullie ook een boegbeeld aan de app te koppelen?
“We zijn op zoek naar een ambassadeur voor de app. Onze partners hebben vaak ook aansprekende (oud-)topsporters waar ze een relatie mee hebben. Het is natuurlijk mooi als er
gevlogd wordt over de app. We zijn de mogelijkheden nog aan het verkennen en kijken hoe
we dit vorm kunnen geven.”
Wat is jullie ultieme doel?
“Dat is informatie verzamelen over hoe mensen de toegankelijkheid van de sportaccommodaties
beleven. Een ieder die daarmee te maken heeft, kan er zijn of haar voordeel mee doen. En het
doel is dan dat er verbetering komt in de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. De
bal ligt vervolgens bij andere partijen om met de informatie daadwerkelijk wat te doen.”
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Gebruikers van de app
Sportdrempelvrij vinden
vooral drempels en een
gebrek aan invalideparkeerplaatsen een beperking voor de toegankelijkheid van sportaccommodaties. Dit
blijkt uit de eerste beoordelingen die op de website zijn te zien.
De app Sportdrempelvrij werd in oktober
2015 gelanceerd om mensen met een beperking een overzicht te bieden van de toegankelijkheid van sportaccommodaties. Op
sportdrempelvrij.nl worden vanaf nu alle
nieuwe beoordelingen van gebruikers van
de app in een overzicht van Nederlandse
sportaccommodaties opgenomen. Dit overzicht is afkomstig uit het Databestand SportAanbod, een database waarin het Mulier
Instituut de in Nederland aanwezige sportaccommodaties registreert.
De app Sportdrempelvrij wordt met name
door mensen met een motorische beperking
gebruikt (70%) gevolgd door mensen met
een visuele beperking (12%). Met de app
zijn hoofdzakelijk sporthallen beoordeeld,
gevolgd door sportvelden, fitnessruimten,
atletiekbanen en tennisparken. Hoewel de
accommodaties gemiddeld met een 7,4 zijn
beoordeeld, geven de eerste gebruikers aan
dat er te weinig of zelfs geen invalideparkeerplaatsen zijn of dat invalideparkeerplaatsen door de verkeerde doelgroep worden gebruikt. Daarnaast hebben mensen
met een beperking last van drempels, die
zich bij kleed- en doucheruimten, maar ook
bij nooduitgangen bevinden. Verder beperken smalle doorgangen en de afwezigheid
van een lift de toegankelijkheid van sportaccommodaties.

Heeft u een beperking en wilt u ook een
sportaccommodatie op zijn toegankelijkheid
beoordelen? De app Sportdrempelvrij is gratis te downloaden voor Apple en Android.
Volg Sportdrempelvrij ook op Twitter
(@Sportdrempelapp) en Facebook.
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Hoe veilig is jouw
sportaccommodatie?

Ieder bestuur en/of de eigenaren van een
sportaccommodatie zijn verantwoordelijk
voor de veiligheid van een sportaccommodatie. Deze verantwoordelijkheid delen zij
met sporters, trainers, coaches en verzorgers.
Samen moeten zij zorgen voor een veilige
sportomgeving die bijdraagt aan het voorkomen van blessures.
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Taken bij het bewaken van de veiligheid op de sportaccommodatie
Zowel het bestuur en/of de eigenaren als de sporters, trainers, coaches en verzorgers hebben de volgende taken:
• De sportaccommodatie regelmatig controleren, zodat onveilige
situaties aan het licht komen;
• Ervoor zorgen dat iedereen zuinig omgaat met de sportaccommodatie;
• Ervoor zorgen dat de accommodatie netjes is opgeruimd. En daarbij
zaken melden die niet in orde zijn, en deze weer in orde laten maken.
Regelmatige controle van de accommodatie brengt onveilige situaties
aan het licht. Hoe veilig is jouw sportaccommodatie?
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Checklist veiligheid
Is jouw sportpark een veilige omgeving voor de bezoekers? Check het via onderstaande
checklist:
1. Er staan geen auto’s of fietsen voor de toegangspoort die een ambulance kunnen
belemmeren.
2. Hekken kunnen gemakkelijk en altijd geopend worden om een ambulance toe te
laten.
3. Het sportveld is egaal zonder kuilen, hobbels, plassen of andere obstakels.
4. Het sportveld is vrij van glasscherven en andere scherpe voorwerpen.
5. De speelvloer is vrij van zand en stof.
6. Er is een doek voorhanden waarmee je de vloer kunt droogwrijven.
7. Er is voldoende uitloopruimte rondom het sportveld.
8. Er zijn geen obstakels (zoals tassen, banken, enzovoorts) in de nabijheid van het
sportveld.
9. Het sport- en spelmateriaal is in goede staat.
10. Het sport- en spelmateriaal is stevig bevestigd.
11. De grondpotten (gaten in de grond voor net- of doelpalen) zijn correct afgedicht.
12. De verlichting is voldoende.
13. Er is een geschikte en complete EHBSO-kit aanwezig. Deze is niet op slot en/ of
staat niet achter slot en grendel.
14. De inhoud van de EHBSO-kit wordt regelmatig gecontroleerd en aangevuld.
15. Er zijn ijsblokjes of cold-packs aanwezig in de sportaccommodatie.
16. Er staat beschreven waar deze ijsblokjes of cold-packs te vinden zijn.
17. Er is een brancard aanwezig die niet achter slot en grendel staat.
18. Er is altijd iemand aanwezig met een EHBO-diploma.
19. Er kan altijd (gratis) gebruik worden gemaakt van een telefoon.
20. De telefoonnummers van alarmcentrale, artsen, ziekenhuis en andere dienstverleners hangen bij de telefoon.
21. De tribune is veilig (geen kapotte banken, traptreden en/of stoelen).
22. Neerslag en/of vorst hebben geen invloed op de buitenaccommodatie. Daardoor
uitglijden of struikelen is niet mogelijk.
23. Er zijn geen andere situaties die gevaar op kunnen leveren.
Heb je alle stellingen met ‘Ja’ beantwoord? Dan is de sportaccommodatie veilig en
kunnen sporters daar veilig sporten. Heb je één of meerdere stellingen met ‘Nee’ beantwoord? Tref dan maatregelen om de veiligheid te herstellen of te verbeteren. Doe
dit zo snel als mogelijk zodat er geen ongelukken en/of blessures gebeuren.
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Software & E-special
Wil je weten hoe veilig jouw sportvelden
zijn? Doe dan de gratis test op www.meerdansport.nl/software en klik op ‘Sportaccommodatie veiligheidstest’. Deze test hebben we in samenwerking met Voetbalveilig
ontwikkeld. Na het beantwoorden van een
aantal vragen krijg je een rapport op maat.
Daarnaast is er vanaf nu ook de E-special
Veilige Sportaccommodatie beschikbaar.
In dit digitale archief vind je o.a. meer tips
hoe je een veilige sportaccommodatie
creeert en hoe andere sportclubs zorgen
voor een veilige sportomgeving voor hun
leden. Bekijk de E-special op www.meerdansport.nl/especials.
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Balletje breed, de nieuwe standaard?
De afgelopen twee decennia heeft de automatisering de sport in hoge
mate beïnvloed. Enerzijds in de praktische zaken, denk maar aan internet en e-mails. De beroemde maandagavonden waar verschillende
commissies fysiek op een club aanwezig waren om informatie uit te
wisselen met de teams via de telefoon of fax. En waarbij het clubblad
in elkaar gezet werd die dan donderdag of vrijdag bij de leden op de
mat lag. Nu weten de leden met één klik op de telefoon waar zij een
wedstrijd hebben en hoe laat ze verwacht worden.
En denk aan alle meetapparatuur die ingezet wordt om de fitheid
van de spelers te monitoren, analysesystemen die al zelfs met behulp
van drones boven de velden hangen, videoscheidsrechters, etc. Het
spel wordt er sneller en aantrekkelijker op. Zeker het hockey maakt
voluit gebruik van alle nieuwe ontwikkelingen. Daar kan het voetbal
nog wel van leren.
Alle nieuwe ontwikkelingen hebben ook zo zijn beperkingen of nadelen. Vroeger was natuurlijk alles beter…. Wetenschappers zeggen
dat voor iedereen geldt dat de impact van informatie tot je 25e bepalend is voor je gedrag voor de rest van je leven. In die eerste
jaren ben je als persoon nog erg flexibel en bereid tot aanpassen,
maar dat wordt naarmate je ouder wordt en eigen gedragsvoorkeuren hebt ontwikkeld voor de meeste mensen steeds lastiger. Toch is
voor de ontwikkeling van karakters het heel belangrijk om open te
blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen, hoe lastig het ook is. Voor
de zoveelste keer een Word-programma leren zonder dat het echt
substantiële voordelen biedt, is een mooi voorbeeld. Je ziet op een
gegeven moment niet meer de voordelen en je verkiest dan het liefst
om alles bij het huidige te houden.
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Dus ja, stilstaan is (veelal) achteruitgang. En toch kleeft er een aantal
gevaren aan de huidige ontwikkelingen waarvan we met elkaar misschien nog niet de gevolgen van overzien. Big Data lijken wel de
sleutels voor de toekomst te zijn. Dagelijks hoor ik wel een programma over algoritmes. En ja, dan gaat het meestal over de voordelen. Maar zijn er geen gevaren te benoemen? Algoritmes maken
het leven makkelijker. Facebook koppelt op basis van je ‘Likes’ evenementen aan je. Advertenties worden gericht getoond in relatie tot
je interessegebieden. Met één druk op de knop zoeken apps het internet af. Even op afstand je lichten uitzetten. Horloges die je bloeddruk meten en een seintje geven als de waardes niet meer goed
zijn. We gaan steeds meer vertrouwen op de techniek. Wie kan tegenwoordig nog zelfstandig de weg vinden of weet überhaupt nog
waar Utrecht ligt zonder Google Maps te raadplegen?
In de sport is nieuwsgierigheid ontzettend belangrijk. Zonder dat
ontwikkel je jezelf niet. Er op uit trekken, dingen uitproberen, van
fouten leren, zijn zeer belangrijke waardes. En komen deze nu niet
onder druk te staan? Leunen we straks niet te veel op informatie uit
systemen? Kiezen we straks allemaal niet steeds die route van de
TomTom en gaan we niet meer op avontuur om een leuke alternatieve
route te vinden waar veel meer te zien is? Creëren we hiermee geen
eenheidsworsten? Willen we straks op de tribune naar een computerspel kijken waarin alles voorspelbaar wordt? Heldenverering ontstaat doordat een persoon iets kan waar een ander alleen maar van
kan dromen. Helden zijn voor velen een voorbeeld. En laten we die
niet inruilen voor getallen die ons straks de weg wijzen in het leven.
Dan gaan we voor de veilige weg. Dus spelers: ga voor die spectaculaire actie. Durf gehoor te geven aan je ingeving!
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BESTUUR & ORGANISATIE
Groot vs Klein

Tekst: Sport FM | Beeld: OJC Rosmalen/vv Gersloot

Verschil tussen grote en kleine verenigingen

“Aandachtsgebieden zijn voor
veel voetbalclubs hetzelfde”
Nederland telt ruim 3.200 voetbalverenigingen. Ze zijn er in vele soorten en maten. Sport FM sprak
met Wim Trugg, voormalig voorzitter van vv OJC Rosmalen, een vereniging met ruim 2.000 leden.
Daartegenover staat Jeroen de Jonge, voorzitter van vv Gersloot, een vereniging met precies 22
leden. Klein of groot, beide clubs hebben hun voordelen en problemen.
OJC Rosmalen, een vereniging met ruim 2000 leden. De grootste?
Wim Trugg, tussen 2005 en 2015 voorzitter, denkt van wel. Volgens
Trugg is er een aantal factoren dat er voor heeft gezorgd dat zijn
vereniging sinds 2005, toen 1.150 leden, enorm gegroeid is. “We kregen een prachtige nieuwe sportaccommodatie. Vanwege de enorme
groei hebben we in 2009 drie kunstgrasvelden gekregen om het capaciteitsprobleem op te lossen. Na een jaar hadden we er 350 leden
bij. We hadden eerst een maximum van 2.200 leden in ons hoofd,
maar daar zijn we al van afgestapt. We hebben geen grens meer.”
De vereniging kan zoveel leden kwijt, omdat het zich op verschillende
doelgroepen is gaan richten. “Op woensdagochtend hebben we
peutervoetbal, voor kinderen van tweeënhalf tot vier jaar. Op donderdagochtend zijn de 55-plussers aan de beurt en op woensdagavonden is er 35+ voetbal”, somt Trugg op.
Rol in de maatschappij
Meer leden werven is desondanks geen doel. Volgens Trugg gaat
het vanzelf, mede door de gunstige ligging. De vereniging bevindt
zich aan de rand van het oude Den Bosch en een nieuwbouwwijk.
De aanwas van leden komt dus van twee kanten. Wat de vereniging
zichzelf wel tot doel heeft gesteld, is dat het maatschappelijk actief
is. “We zijn steeds op zoek naar maatschappelijke samenwerkings-
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verbanden om sport en bewegen in de maatschappij te stimuleren.
Onlangs zijn we bijvoorbeeld in samenwerking met het gezondheidscentrum een programma begonnen om preventief obesitas te bestrijden bij kinderen tussen de nul en zes jaar.”
Een enorme stijging van het ledenaantal vraagt ook om een verandering van de organisatie. Volgens Trugg, die als sinds 1986 in het
bestuur zit, staat de organisatie van OJC Rosmalen ‘stevig’. “We
hebben vijfhonderd vrijwilligers die zich inzetten voor de club. Twaalf
jaar geleden hebben we de organisatiestructuur veranderd. We
hebben alles opgeknipt in dertig zelfstandige commissies. We hebben
geen vrijwilligers meer die wekelijks veertig of tachtig uur in de club
steken.” Toch blijft het vinden van vrijwilligers ook voor een grote
club als OJC Rosmalen een constant aandachtsgebied. “Het vinden
van voldoende trainers lost zich meestal vanzelf wel op. Het blijkt
vooral lastig om specialisten als ICT’ers te vinden.”
Volgens Trugg zijn de aandachtsgebieden voor veel verenigingen
hetzelfde, groot of klein. “Het is voor ons niet makkelijker om sponsors
te vinden dan voor kleine verenigingen. Het gaat om de visie die erachter zit. Ook wij moeten op zoek naar nieuwe sponsors, omdat er
de afgelopen jaren sponsors zijn afgehaakt.”

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l

Of de sfeer anders is, weet Trugg niet. “Ons normen- en waardenbeleid is heel helder. Als
iemand zich niet gedraagt naar de regels, dan spreek ik hem daar op aan. Het maakt daarbij
niet uit of je elkaar kent of niet.”
Nostalgie in het noorden

We dronken een
biertje tussen de kippen
en kalveren

Dan naar Gersloot, een dorpje met zo’n 110 inwoners iets boven Heerenveen. De plaatselijke
vv, de kleinste voetbalvereniging van Nederland, heeft al jarenlang één seniorenteam en is
daarmee tevreden. “We zijn altijd een kleine club geweest”, begint voorzitter Jeroen de
Jonge. “Vroeger waren we wel iets groter, maar toen de gemeente in het naastliggende
dorp een nieuw voetbalveld ging aanleggen, verkaste onze jeugd daarheen. Sindsdien
hebben we lang twee seniorenteams gehad, de afgelopen tien jaar doen we het met één
team. We hebben nu 22 leden.”
De Jonge, al vijftien jaar voorzitter, voelt totaal niet de behoefte om bij een andere vereniging
aan te sluiten. De nostalgie en de sfeer die er is bij vv Gersloot, gaat hij nergens anders
vinden. “In Het Verlof, een klein café dat op het erf van een veehouderij aan de overkant
van de vereniging stond, dronken we na het voetbal tussen de kippen en kalveren een
biertje. De boer die dat mogelijk maakte, is helaas vijf jaar geleden overleden. Daarom zijn
we nu zelf een nieuw clubhuis aan het bouwen. Het onderkomen delen we met een aantal
andere verenigingen in het dorp.”
Korte lijntjes
De kern van het elftal is al jaren hetzelfde. Jaarlijks vallen er spelers af, maar de gaten
worden ook altijd weer opgevuld. Lid word je al voor tachtig euro. De leeftijd van de spelers
varieert van 20 tot 53 jaar en ze komen allemaal uit de buurt. De ambitie en de wil om te
groeien heeft de club niet. “Een tweede elftal erbij zou goed zijn voor de continuïteit van de
vereniging”, beseft De Jonge. “Maar aan jeugd gaan we niet beginnen, we kunnen niet
concurreren met wat de andere clubs ze kunnen bieden.”
Sponsors heeft de vereniging voldoende. “Ik denk dat het voor een kleine vereniging makkelijker is om sponsors te werven. De lijnen zijn kort en in een kleine gemeenschap is de
binding vaak groot. De voetbalvereniging speelt een centrale rol. Daarnaast ben je al sponsor
voor 45 euro per jaar.”
Het voornaamste verschil met een grote vereniging is volgens De Jonge de sfeer. “Bij een
grote vereniging ben je toch vaak een nummer. Bij een kleine vereniging heerst denk ik
meer gezelligheid en is het allemaal toch wat socialer en persoonlijker.”

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l
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COMMUNICATIE
Vraag het Martin

Privacy op Facebook
Beste Martin,
Met een enthousiaste mediacommissie brengen we onze club letterlijk in beeld. We plaatsen op onder andere onze site en Facebook-pagina veel foto’s en soms ook video’s. We
zijn daarbij zorgvuldig en plaatsen bijvoorbeeld zo min mogelijk foto’s van leden in badkleding. Toch zou ik graag willen weten wat de precieze regels met betrekking tot privacy
zijn voor het plaatsen van foto’s. Kan jij me hier antwoord op geven?
Cynthia Lambeck
Z&PC De Inktvis (Hoogezand)

Beste Cynthia,
Wat de regels zijn voor fotografie en privacy is een van meest gestelde vragen die ik krijg van sportverenigingen. Als we de communicatieactiviteiten van de sportverenigingen zouden toetsen aan de
Nederlandse privacywet, kunnen we concluderen dat het overgrote
deel van de verenigingen verkeerd handelt. Volgens deze strenge
wet maakt een organisatie zich schuldig aan een ‘verwerking van
gevoelige persoonsgegevens’ wanneer deze een foto met sporters
herkenbaar in beeld plaatst op bijvoorbeeld haar website of social
media-platform. Naar de letter van de privacywet mogen foto’s alleen
geplaatst worden als alle daarop afgebeelde personen daarvoor
hun toestemming hebben gegeven. Je zou ook moeten kunnen aantonen dat deze toestemming verkregen is.
Zorgvuldigheid en proportionaliteit
Als je de wet exact zou volgen, is het voeren van goede communicatie, met name via social media, voor een sportvereniging een
vrijwel ondoenlijke opdracht. Gelukkig is de realiteit genuanceerder.
Bij de beoordeling van individuele gevallen rondom ‘verwerking
van gevoelige persoonsgegevens’ wordt bekeken in hoeverre er
sprake is van ‘zorgvuldigheid en proportionaliteit’. In praktijk betekent dit dat verenigingen er goed aan doen om bij het plaatsen
van foto’s (en andere berichten) zorgvuldig af te wegen of het bericht gepast is. Is iemand afgebeeld in een ongemakkelijke of genante situatie? Vermoed je dat iemand het niet waardeert om herkenbaar te worden afgebeeld? Twijfel niet en plaats de afbeelding
niet. Zeker in jullie tak van sport, met sporters in badkleding, komen
ongetwijfeld momenten voor die jullie leden niet graag aan een
groot publiek vertoond willen zien. Het is goed dat jullie daar zorgvuldig mee omgaan.

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l

In de rubriek ‘Vraag het Martin’ geeft communicatiespecialist Martin van Berkel antwoord op vragen
van sportclubs. In deze editie vragen over privacy
met betrekking tot het plaatsen van foto’s en video’s
op Facebook.

Wanneer iemand toch bezwaar maakt tegen de publicatie van zijn
naam, foto of andere persoonsgegevens is het verstandig daar correct naar te handelen en bijvoorbeeld het bericht te verwijderen.
Wie zich aan die basisregels houdt, zal niet snel in de privacyrechterlijke problemen komen, want in Nederland wordt zelden opgetreden tegen goedwillende social media-gebruikers en soortgelijke
communicatie-enthousiastelingen.
Benut het aanmeldformulier
Voor clubs die hun privacygevoelige zaken voor fotografie goed willen
dichttimmeren, is de beste tip om op het aanmeldformulier een vraag te
verwerken voor goedkeuring voor het plaatsen van - uiteraard fatsoenlijke
- foto’s van die persoon. Om zoveel mogelijk positieve antwoorden te
verkrijgen, is het zinvol als de club deze vraag vooraf laat gaan met een
enthousiasmerende, verklarende tekst over de belangrijke meerwaarde
van leuke, aantrekkelijke fotografie voor de club. Op een vergelijkbare
manier kun je ook aanmeldformulieren voor evenementen benutten.
Wanneer het bestuur veel waarde hecht aan het bewandelen van
volledig dichtgetimmerde wegen, is officieel dus (eenmalige) toestemming benodigd van leden voor het maken van foto’s en video’s.
Bij verreweg de meeste clubs zijn er gelukkig geen wanklanken
over de fotografie. Mensen vinden het immers bijna altijd leuk om
aandacht te krijgen. Als er nu geen wanklanken zijn, moet je je afvragen of je slapende honden wilt wakker maken. Het werk voor
een fotograaf of communicatiecommissie wordt er namelijk behoorlijk complex van. Bovendien geldt dat als de communicatie rondom
personen altijd gepast is, de club vrijwel geen risico loopt.
UITLEIDING: Voor dit antwoord is informatie geput uit het artikel ‘Sport 2.0 en het privacyrecht’ van Mr. W. Seinen in het ‘Tijdschrift voor Sport en Recht 2013-1’.
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COMMUNICATIE
Clubwebsite

Tekst: Joeri Buitink

Contactgegevens
van vrijwilligers
op clubwebsite

Veel sportverenigingen willen toegankelijk zijn. Voor leden en hun ouders, vrijwilligers en andere
betrokkenen. Het openbaar maken van contactgegevens is onderdeel hiervan, of toch niet? Het
blijkt nogal verschillend te zijn hoe sportverenigingen hier mee omgaan. Sport FM maakte een
rondje langs de velden bij verschillende sporten om de meningen te pijlen.
De diversiteit waarop sportverenigingen omgaan met het online zetten
van contactgegevens van hun vrijwilligers is groot. Sommige verenigingen houden het bij een relatief anoniem contactformulier, terwijl
andere de deur naar hun vrijwilligers wagenwijd opengooien. De
meeste verenigingen zitten hier tussenin, zo blijkt uit een rondgang
langs verenigingen vanuit verschillende sporten. E-mailadressen worden eerder online gezet dan telefoonnummers, en een bestuurslid is
makkelijker bereikbaar dan pakweg een lid van de sponsorcommissie.
Sommige sportverenigingen zijn dus heel terughoudend met het publiceren van contactgegevens. De Goudse Mixed Hockey Club is
hier een voorbeeld van. Op hun website worden helemaal geen telefoonnummers vermeld. "Bij GMHC is bewust gekozen voor het niet
publiceren van telefoongegevens op de website om reden van privacy", aldus secretaris André Gillieron. "We hebben op dit beleid
nog nooit kritiek gehad. E-mail blijft voor directe contactzaken wat
ons betreft het beste communicatiemiddel."
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Geschikt communicatiemiddel
E-mail wordt door vele sportverenigingen als geschikt communicatiemiddel gezien. Ook voetbalvereniging s.v. Overbos kiest er voor
om e-mailadressen op de website te plaatsen. Door klachten van
vrijwilligers heeft Overbos er bewust voor gekozen om zeer zorgvuldig
om te gaan met het online publiceren van telefoonnummers, licht
voorzitter Ron Spek toe. "In het verleden is het te vaak gebeurd dat
mensen door derden zijn benaderd, of eigenlijk gewoon lastig gevallen. Dit ging over allerlei triviale zaken die niets met de vereniging
van doen hadden, zoals colportage. Daarnaast hebben vele vrijwilligers een baan en wordt het door de werkomgeving als storend ervaren als er veel gebeld wordt met betrekking tot de vereniging. Wij
geven om die reden dan ook geen telefoonnummers vrij. Het is aan
de vrijwilligers zelf om hun telefoonnummer af te geven."
"Wel publiceren wij de telefoonnummers van de coördinatoren omdat
dat de aanspreekpunten voor het voetbal van alledag zijn. Wij hebben
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dit tot nog toe niet als een belemmering voor de toegankelijkheid van de vereniging ervaren.
Eerder omgekeerd: de mensen die teruggebeld worden ervaren dit als zeer positief. Omdat
ze door de juiste persoon worden gebeld en tevens heeft de persoon zich op het gesprek
kunnen voorbereiden."
Contactformulier
Bij voetbalvereniging s.v. Houten staat er een contactformulier op de website dat kan leiden
naar alle geledingen binnen de vereniging: de medische begeleiding, de sponsorcommissie,
maar uiteraard ook het bestuur. Nico van Slegtenhorst, voorzitter van s.v. Houten: "Wij
hebben ervoor gekozen om alleen een algemeen telefoonnummer en dat van de secretaris
op de website te zetten. Verder kunnen alle commissies en het bestuur per e-mail benaderd
worden. De belangrijkste reden voor dit beleid is het beschermen van de privacy van onze
vrijwilligers. Lang niet alle vrijwilligers zitten erop te wachten dat hun telefoonnummer voor
iedereen zichtbaar is. Daarnaast is onze ervaring dat het huidige systeem volstaat. We
krijgen geen berichten dat we slecht bereikbaar zouden zijn."
"Om er voor te zorgen dat leden wel iedereen binnen de club kunnen benaderen, kunnen zij inloggen
op de website. Als zij eenmaal zijn ingelogd krijgen zij wel toegang tot meer contactgegevens."

E-mail blijft het
beste communicatiemiddel

Bestuur bereikbaar
Korfbalvereniging KZ hanteert een ander beleid. Op de website van de korfballers uit Koog
Zaandijk staan de telefoonnummers van alle bestuursleden vermeld. "Ik vind dat het bestuur
bereikbaar moet zijn", vertelt voorzitter Alfred Ankum. "De website is toch het visitekaartje
van de vereniging. Daar horen dan volledige contactgegevens bij. Alleen in uitzonderlijke
gevallen doen we dit niet. We hebben bijvoorbeeld weleens de situatie gehad dat een bestuurslid werkzaam was bij de kinderbescherming. In dit geval hebben wij op het verzoek
van dat bestuurslid geen telefoonnummer online gezet. Het is dan ook geen absolute eis die
we aan toekomstige bestuursleden stellen, maar in principe wel onze werkwijze."
Van andere vrijwilligers worden geen telefoonnummers vermeld, ook dat is een bewuste
keuze. Ankum: "We zetten alleen telefoonnummers online als het echt functioneel is. Van
het wedstrijdsecretariaat is het telefoonnummer bijvoorbeeld wel op de website terug te
vinden. Voor leden zijn er interne contactlijsten, dus zij kunnen bijvoorbeeld wel de coördinatoren direct bereiken als dat nodig is. Het is niet zo dat door dit beleid te veel druk op de
schouders van bestuursleden komt, omdat zij door de buitenwereld benaderd worden terwijl
zij eigenlijk op zoek zijn naar iemand anders. Zowel van buitenstaanders als intern hebben
we nooit negatieve geluiden gehoord over dit beleid."
Geen issue
Lang niet alle verenigingen staan er dus om te springen om alle telefoonnummers van hun
vrijwilligers online te zetten. Toch zijn er ook uitzonderingen. Juist deze verenigingen vinden
dit onderwerp eigenlijk helemaal geen issue. 'Het is gewoon handig', 'de website is de
meest logische plek voor deze gegevens' en 'leden verwachten dat vrijwilligers snel bereikbaar zijn', zijn veelgehoorde reacties van deze verenigingen.
Eddy Zinnemers, voorzitter van v.v. Bargeres, kan zich hierin vinden. "Het is bij ons eigenlijk
nooit echt een agendapunt geweest. Het is voor leden makkelijk als alle zaken direct kunnen
worden afgehandeld met de juiste persoon en dat het niet steeds via via hoeft te gaan. We
vragen uiteraard wel toestemming aan onze vrijwilligers om hun telefoonnummer online te
zetten, maar hebben nog nooit een negatieve reactie gehad. Zolang dit het geval is, zie wij
geen reden om dit beleid te wijzigen."

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l
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COMMUNICATIE
Algemene Ledenvergadering

ALV blijft doorn in het oog van sportclubs

“Een ALV moet ook gewoon leuk zijn”
1.

2.

3.

“Jonathan is een voetbalvereniging met 1.350 leden, waarvan
1.200 spelende leden, 150 medewerkers, sponsors en niet-spelende leden. De opkomst is ongeveer één tot twee procent,
ongeveer vijftien tot twintig leden.”

“We kondigen de ALV vroegtijdig aan op de website,
we stellen de stukken digitaal beschikbaar en huldigen
jubilarissen tijdens de ALV.”

“De website voorziet de leden al in
grote mate van informatie en daarom
blijven er weinig vragen over. Verder
is er veel één-op-één communicatie
langs de lijn en in de kantine. Ook
hebben we veel overlegstructuren
en is onze informatievoorziening
goed. En we hebben veel tevreden
leden binnen onze vereniging en die
hebben blijkbaar weinig te klagen.”

“Onze hockeyclub heeft 800 leden, waarvan 600 jeugd- en 200
seniorenleden. De opkomst tijdens de ALV is gemiddeld vijftig
personen.”

“We nodigen onze leden uit per mail, via een bericht
in de nieuwsbrief, op de website en via de MHC Hoco
app.”

“Je krijgt redenen te horen als: geen
interesse, geen tijd of het bestuur
dat alles toch wel regelt.”

“Onze voetbalvereniging heeft “We proberen onze leden via prikkelende onderwer950 leden en de opkomst tijdens pen op de agenda te stimuleren om te komen.”
de ALV ligt op ongeveer vijftig.”

“Als alles redelijk verloopt, vinden
de mensen het wel goed. Ze zien
zichzelf ook meer als klant. De betrokkenheid wordt steeds minder.”

Hoeveel leden heeft jullie club en hoe groot is de opkomst
tijdens de ALV?

Op welke manier(en) probeer je mensen
naar de ALV te krijgen?

Voorzitter:

FRANK SLIJPER

Wat is de reden dat jullie ALV
zo slecht bezocht wordt?

Club: vv Jonathan

Voorzitter:

RON ZWART
Club: MHC Hoco

Voorzitter:

JOS VERDONSCHOT
Club: BSV Boeimeer
“We hebben 900 leden en op
onze ALV is meestal tien procent
aanwezig. Daar zijn we erg blij
mee!”

“We sturen uitnodigingen via de gebruikelijke weg “Dat is bij ons niet van toepassing.”
(website, poster op het complex en een bericht in de
nieuwsbrief). We zorgen altijd wel voor een pakkend
onderwerp.”

“Onze club heeft 1.200 leden en
de opkomst is erbarmelijk. Als
we met dertig tot veertig man zitten, hebben we het wel gehad.”

“Ik heb het overgenomen bij de laatste ALV en zei
dat het mij niet meer zou gebeuren. Er is geen legitimiteit als er maar dertig tot veertig man -en vaak uit
een bepaalde groep- zitten. Maar het moet ook leuk
zijn. Mensen moeten het gezellig vinden om naar een
ALV te komen. We moeten het anders organiseren.
Hoe precies, dat weet ik nog niet. Maar een ALV mag
niet te lang duren en er moet iets leuk toegevoegd
worden. Er mag best een gastspreker zijn, bijvoorbeeld een toptennisser. Maar misschien beter nog
iets anders bedenken.”

Naam:

ARIE KRUITHOF
Club: NSVV

Naam:

HANS DE HOOG
Club: LTC Plaswijck

26

“Het duurt te lang, maar je ziet ook
dat mensen niet geïnteresseerd zijn.
Ze komen tennissen en zien graag
dat alles geregeld is. Dat zeg ik gechargeerd, maar de meeste leden
denken dat het goed geregeld wordt
door de enthousiaste vrijwilligers.”

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l

Tekst: Rogier Cuypers

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is voor veel clubbestuurders een doorn in het oog. De leden zijn vaak
met geen mogelijkheid naar de ALV te krijgen, terwijl dat het moment is om mee te praten over de toekomst
van de club. Hoe lossen voorzitters dit probleem op? We maakten een rondje langs een aantal clubbestuurders.

4.

5.

“We maken onderscheid tussen volwassenen en jeugdleden tot achttien jaar. Een stemrecht van
een jeugdlid kan bijvoorbeeld aan ouders overgedragen worden. In het verenigingsrecht heeft iedereen stemrecht, ongeacht leeftijd. Zijn/haar ouders niet, tenzij anders geregeld in de statuten.
We overwegen ook om een Denktank te formeren, bestaande uit vijf tot tien leden/vertegenwoordigers uit verschillende geledingen binnen de club. Daar zouden verrassende ideeën en voorstellen
uit naar voren kunnen komen. Dat zorgt voor draagvlak en zelfinitiatief. Die ideeën en/of voorstellen
delen ze vervolgens met het bestuur.”
“Een ander idee om de opkomst bij de ALV te vergroten is een bijzondere spreker uit te nodigen
of een voetbalquiz te organiseren. Lets dat publiek trekt. Vervolgens organiseer je dan aansluitend
de ALV. Je kunt de bijeenkomst ook levendig maken door filmpjes en korte presentaties. Geen
oeverloze discussies over jaarcijfers, tenzij daar aanleiding voor is. Zorg voor leuke nieuwtjes,
interactie en wat humor.”

“Oneens. De ALV is het hoogste besuitorgaan binnen een vereniging en heeft een controlerende rol op het functioneren van
het bestuur. Dat moet blijven bestaan. Vergelijk het met de Regering en de Tweede Kamer. De frequentie van twee keer per
seizoen lijkt me daarentegen wel wat achterhaald. Bij veel verenigingen lijkt eenmaal per jaar te volstaan. Desnoods een enkele
keer aangevuld met een bijzondere ALV, in geval van bijzondere
beleidszaken.”

“Je zou een digitaal stemformulier kunnen maken, een discussieforum starten of een chatbox
op de website plaatsen waarin je als bestuur de ALV agenda met de leden bespreekt. Een
enquête zou ik niet aanraden, want de respons is vaak niet al te groot.”

“Daar ben ik het wel mee eens. Ik heb inmiddels negen jaar als
voorzitter bij diverse sportclubs achter de rug. Op de gemiddelde
ALV zie je dezelfde gezichten en altijd de leden en vrijwilligers
van het eerste uur. Nieuwe leden zie je amper, omdat de betrokkenheid van de mensen bij ‘hun’ club op een laag pitje staat. De
meeste verenigingen hebben ook veel moeite om hun aantal vrijwilligers op peil te houden.”

“Dat doen we door gebruik te maken van social media, het houden van een enquête en recent
hebben we een werkgroep opgericht die meedacht hoe we zaken binnen de vereniging kunnen
verbeteren.”

“Oneens. Je moet wel gevrijwaard kunnen worden van financiële
perikelen. En hoe moet je anders mensen wegstemmen? Dan
zou een aantal mensen hun gang kunnen gaan. Er zal altijd een
vorm van controle moeten zijn. Maar dan moet het eerder genoemde wel geborgd zijn.”

“We zullen dit via de ALV blijven doen. We zorgen voor een professionele presentatie en
proberen altijd na de pauze te komen met een interactief onderwerp.”

“Totaal oneens. Een goede manier om je leden te betrekken bij
de besluitvorming.”

“Het is net als in het dagelijks leven. Vroeger moesten we veel bij elkaar komen om zaken te
bespreken. Tegenwoordig weet iedereen bijna alles. We kunnen de mensen zonder enige
moeite elke dag een nieuwsbrief sturen. Niet dat ze daar op zitten te wachten, maar je kunt
jouw leden heel erg betrekken door dat soort dingen. Het nadeel is dat je een overvloed aan
nieuwsbrieven krijgt. Het zit hem niet in de informatie, maar vooral in de inspiratie en het
betrekken van de leden. Dus ik denk dat we moeten inzetten op een ALV als bijzondere en plezierige ontmoeting van leden.”

“Mee eens. Voor mij hoeft het niet zoals het tijdens onze laatste
ALV ging en ik denk dat iedereen dat zal beamen. Ik wil een andere manier bedenken om dat te organiseren. Te denken valt
aan digitale afwerking (periodieke ledenenquête) van inhoudelijke
onderwerpen, dus waar het bestuur stemmen voor nodig heeft.
Leden kunnen dan op heel eenvoudige wijze toch hun stem laten
horen en hoeven daarvoor niet een hele avond te investeren. De
ALV kan dan worden benut voor korte toelichting op de onderwerpen die de leden het meest bezighouden.”

Op welke andere (moderne) manieren kun je leden toch bij de besluitvorming van
de club betrekken?
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Stelling: de ALV is achterhaald!
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COMMUNICATIE
Algemene Ledenvergadering

voor de algemene
ledenvergadering
Steeds minder leden bezoeken
de algemene ledenvergadering
(ALV), terwijl hier toch belangrijke besluiten worden genomen. Mogelijke oorzaak van
deze trend is de uitgebreide informatievoorziening van tegenwoordig. Veel informatie die een
lid vroeger alleen maar kon krijgen door de ALV te bezoeken,
is nu op andere manieren voor
handen. Alle beleidsplannen
staan op de clubwebsite, bestuursleden zijn het hele jaar
door te bereiken per e-mail en
er verschijnt vaak een uitgebreid
verslag van de ALV online.

Toch willen veel clubs dat de ALV goed bezocht wordt. Het is belangrijk dat de beslissingen
over grote onderwerpen breed gedragen worden binnen de club. Als slechts een handjevol
leden stemt tijdens de ALV, is dit niet het geval. Hoe kan een vereniging ervoor zorgen dat
er meer leden de ALV bezoeken? Wij hebben een aantal tips op een rijtje gezet.
Tip 1: Datum vroegtijdig bekendmaken
Door ruim van te voren de datum bekend te maken, kunnen leden er rekening mee houden.
Houd bij het vaststellen van de datum ook rekening met bijvoorbeeld grote sportwedstrijden
en -evenementen. Als een voetbalvereniging op de avond van de halve finale van de Champions League de ALV organiseert, kan je ervan uit gaan dat er minder leden komen.
Tip 2: Nodig een gastspreker uit
Alleen het bespreken van het beleid en het vaststellen van de begroting, trekt, zo blijkt, te
weinig geïnteresseerde leden aan. Door in het uur voorafgaand aan de ALV een interessante
gastspreker te regelen, zullen waarschijnlijk meer leden de weg naar het clubhuis weten te
vinden. Bedenk al wel ruim van te voren wie je hiervoor wilt hebben, want gastsprekers
boek je vaak maanden van tevoren.
Tip 3: Stukken vroeg verspreiden
Het geeft een goede indruk als de stukken van de ALV compleet en vroegtijdig aangevraagd
kunnen worden door de leden. Zorg dat het duidelijk is waar en op welke manier dit kan.
Biedt de stukken zowel fysiek aan, bijvoorbeeld op wedstrijddagen en trainingsavonden,
als digitaal. Probeer te voorkomen dat stukken nog aangepast en ingetrokken worden,
zodat er nieuwe versies nagestuurd moeten worden. Dit schept verwarring en sommige
leden zullen de nieuwe versies mislopen.
Tip 4: Werk met een moderne presentatie
Maak gebruik van de vele presentatiemogelijkheden die er tegenwoordig voor handen zijn.
Plaats een beamer en projecteer bijvoorbeeld in grafieken het aantal leden of de baromzet.
Er kunnen ook gemakkelijk filmpjes en afbeeldingen worden gebruikt in de presentatie. Die
houdt de vergadering levendig.
Tip 5: Geen one-manshow
Voorkom dat de vergadering een avondvullende one-manshow van de voorzitter wordt.
Laat meerdere personen aan het woord. Deze afwisseling werkt verfrissend voor de toehoorders. Overweeg ook eens om niet met het hele bestuur achter een tafel te gaan zitten,
maar wat meer af te wisselen in podiumopstelling.
Tip 6: Twee uur, niet langer
Ideaal gezien duurt de ALV niet langer dan twee uur, inclusief pauze. Voorkom dat bijvoorbeeld
een penningmeester eindeloos tot in de detail de begroting behandelt. Aanwezigen haken
daardoor af. Zorg dat er na de vergadering eendrankje voor de aanwezigen is.
Tip 7: Humor
Straal enthousiasme uit als bestuur, de ALV moet geen saaie bedoening zijn. Probeer, bijvoorbeeld in de presentatie, voor humor te zorgen.
Tip 8: Jubilarissen
Nodig leden die bijvoorbeeld 25, veertig of vijftig jaar lid zijn uit voor de ALV. Maak van het
onderwerp ‘jubilarissen’ een agendapunt en zet ze in het zonnetje. Regel een fotograaf die
mooie foto’s maakt!
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FINANCIEEL
Clubkasspekken

In deze rubriek presenteren we steeds enkele ideeën om de clubkas te spellen.
Er zit wel een kern van waarheid in de uitspraak ... “Het Geld Ligt Op Straat Maar Je Moet Het Wel Oprapen". Er zijn
immers tal van mogelijkheden om aan geld te komen om daarmee de activiteiten en initiatieven te kunnen betalen en
financieren. Onze E-Special Derde Geldstromen en onze speciale Tool ClubKasSpekken geven al de nodige tips, maar
hieronder vind je een fraaie aanvulling.
Benut Thema-dagen/weken
Er is tegenwoordig wel voor alles een dag of een week: Werelddierendag, Gedichtendag, Internationale Vrouwendag,
Week van het Geld, Europadag, Duurzame Dinsdag, Burendag en nog veel meer. Grote kans dat er tijdens jouw fondsenwervingscampagne ook van die dagen/weken zijn. Haak dan in op een dag of week die past bij jouw doel en houdt
hier binnen jouw campagne rekening mee. Zo kun je er een actie voor iedereen van maken. Kijk eens voor een
overzicht van themadagen/-weken op www.wikipedia.nl
Evenementen
Jaarlijks is er tal van evenementen, variërend in
thema en grootte met ieder zijn eigen doelgroep.
Het organiseren ervan biedt daarom financiële voordelen. Natuurlijk is de ticketverkoop een grote bron
van inkomen. Maar ook gratis evenementen kunnen
inkomsten opleveren ...
1. Zoek sponsoren
2. Verkoop advertenties
3. Verkoop VIP tickets
4. Verkoop merchandise-artikelen
5. Vraag standhouders
6. Doe marktonderzoek
7. Hou loterijen en veilingen
Club van ...?
Het getal kan slaan op het aantal deelnemers of op de hoeveelheid euro's die men moet storten om lid van 'de club'
te kunnen zijn. Een mooie lijst van storters in de kantine ophangen of regelmatige publicatie in het krantje of site. Het
stimuleert het geven extra als een bepaald doel voor de giften bedacht is. Een variatie is een fanclub van een
bepaalde figuur (soms een geblesseerde), waar men voor een luttel bedrag lid van kan worden en waarvan de opbrengsten dan bijv. voor de jeugd.
ServiceClubs
Een serviceclub is een vrijwillige non-profitorganisatie waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om liefdadigheidswerk te doen door metterdaad bij te dragen of door het werven van middelen voor andere organisaties. Er zijn verschillende organisaties: Fifty-One, Inner Wheel, JCI Nederland, Kiwanis, Ladies’ Circle, Lions, Leo’s, Nederlandsche Tafelronde, Rotaract, Rotary, Soroptimist International en Zonta. Informeer eens naar de serviceclub(s) in jouw gemeente.
Kant&Klaar acties
Baltus Fundraising biedt leuke verkoopacties aan om snel en makkelijk geld te genereren. Het betreft hier acties met
bloembollen, chocolade en pepernoten. Voordelen:
* Zonder voorraad of vooruitbetaling geld inzamelen, dus geen risico!
* Iedereen kan meedoen, vanaf 10 leden of leerlingen start je een actie
* Geen minimale afname
* Gratis verkoop- en of promotiemateriaal
* 30% van de omzet is voor je club, school of vereniging
* Ondersteuning vanuit Baltus

Met dank aan Eventbranche, KNKV, Baltus Fundraising.
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BESTUUR & ORGANISATIE
Verenigingsondersteuning

Tekst: Eric Denneman

GRATIS ADVISEURS
VOOR SPORTCLUBS
Het besturen van een sportvereniging is leuk werk. Ja toch? Maar eerlijk is ook dat het niet altijd
gemakkelijk is. Een organisatie zodanig in te richten en de taken en werkzaamheden zo in te
vullen en te verdelen zodat het meeste goed gaat. Maar we hebben goed nieuws ... je hoeft het
niet alleen te doen! Er staan tal van mensen klaar die de sportvereniging als vrijwilligers-, ideële
en ondernemende organisatie/vereniging van harte en meestal gratis willen helpen. Schroom
daarom niet contact met hen te zoeken om zo het bestuurswerk te kunnen verlichten. In dit artikel
passeren verschillende mogelijkheden de revue.
Eigen leden
Kijk in eerste instantie eens in het eigen ledenbestand. Daarbinnen
bevinden zich tal van mensen die al dan niet nog werkzaam zijn binnen een bedrijf of organisatie en wellicht bereid zijn om hun deskundigheid ad-hoc beschikbaar te stellen en van advies te dienen
als het gaat om specifieke zaken.
Vrijwilligerscentrales
Ook lokale vrijwilligersorganisaties zijn van harte bereid om gratis adviezen te geven en hun deskundigheid in te zetten. Zij zijn aangesloten
bij De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).
Meer informatie: www.nov.nl.
De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is
de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland.
Bij Vereniging NOV zijn 370 (koepel)organisaties aangesloten. Dit
zijn organisaties die met of voor vrijwilligers werken. Inhoudelijk
bestrijken de lidorganisaties het gehele maatschappelijke spectrum: sport, zorg, groen, veiligheid, jeugd, kunst, cultuur, kerken,
politiek enzovoort.
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Lokale bedrijven
Ook het lokale bedrijfsleven is van harte bereid om, in het kader van
maatschappelijk betrokken ondernemen, behulpzaam te zijn en van
advies te dienen. Daarbij kan gedacht worden aan de eigen sponsors
maar ook aan bedrijven die zijn aangesloten bij een lokaal platform
dat als doel heeft lokale organisatie en bedrijven met elkaar te verbinden. In dit kader zijn er tal van netwerken actief. Hieronder een
aantal voorbeelden.
Sport & Zaken
Sport&zaken is de matchmaker tussen sport en bedrijfsleven. Men
brengt samenwerkingen tot stand tussen sportorganisaties en bedrijven met hart voor sport.
Meer informatie: www. sportenzaken.nl.
Samen Voor
Samen voor zijn lokale organisaties die een brug slaan tussen bedrijf
en samenleving door matches te maken tussen maatschappelijke
organisaties en bedrijven, en brengen hen samen in concrete en
zinvolle projecten of programma's.
Meer informatie (bv): www.samenvoorzeist.nl.
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De Uitdaging
De Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Men bemiddelt in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (geld).
Meer informatie: www.nederlandseuitdaging.nl.
Verenigingsadviseurs
Sportbonden, gemeentelijke/provinciale sportraden en sportservices
hebben de beschikking over verenigingsadviseurs die sportclubs
graag van dienst willen zijn. Zij ondersteunen, adviseren en begeleiden sportclubs en helpen hen zo verder om de dienstverlening
aan de leden nog beter te kunnen doen. Zoek gerust eens contact
met die organisatie die je zou kunnen helpen.
Er bestaat inmiddels een Platform Verenigingsadvies om verenigingsadviseurs met elkaar in contact te brengen en kennis uit te
wisselen (zie onderstaand)
Het Platform Verenigingsadvies
Platform
Verenigingsadvies is ongeveer twee jaar geleden

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)
De adviseurs van de KNHM kunnen kosteloos steun geven bij vragen
als ...
* Hoe ga ik om met de marketing & communicatie?
* Hoe werk ik samen met de gemeente?
* Hoe trek ik sponsors en subsidiegevers over de streep?
* Hoe kan ik "ondernemender" functioneren?
* Hoe realiseer ik een duurzaam 'verdienmodel’?
* Hoe maak ik van mijn locatie ook een ontmoetingsplek voor de wijk?
* ... en nog veel meer ...
In elke provincie is er een team met adviseurs. De adviseurs zijn
vrijwilligers en begeleiden jou bij het realiseren van jouw initiatief.
Zij hebben hun sporen verdiend als bestuurder, adviseur of ondernemer. Elk team beschikt over adviseurs met verschillende achtergronden en een krachtig netwerk dat ingezet kan worden om jouw
initiatief beter en sneller te realiseren.

begonnen met het organiseren van netwerk- en kennisbijeenkomsten voor de doelgroep verenigingsondersteuners, -adviseurs, consulenten, accountmanagers – alle professionals die
clubs ondersteunen, adviseren en begeleiden – die werkzaam
zijn bij bonden, gemeenten, sportservices, provinciale sportorganisaties, stichtingen, eigen ondernemingen, etc.

Belangstelling? Stuur dan gerust eens een mailtje naar één van de
adviseurs in jouw provincie. Zij staan kosteloos voor je klaar. Misschien ben je met een mailtje al geholpen; krijg je net die simpele
tip, of naam van een contactpersoon. En anders komt men graag
langs op de koffie en brengt men kennis, netwerk en inspiratie mee.
Bron, meer informatie en contact : www.knhm.nl.

Het Platform Verenigingsadvies wordt door de doelgroep zélf georganiseerd; ongeveer elk (half) jaar wordt de werkgroep die activiteiten organiseert als het ware ‘ververst’ met nieuwe werkgroepleden die zelf verenigingsadviseur zijn. De behoeften van de
verenigingsadviseurs aan kennisdeling, netwerkvorming en kennisontwikkeling staan centraal bij de activiteiten die worden georganiseerd. Het komende najaar gaat de werkgroep ook regionale/provinciale bijeenkomsten organiseren die in het teken staan
van samenwerking tussen de verenigingsadviseurs onderling.

In 1888 is KNHM opgericht voor
het ontwikkelen van landbouwgronden, het herbebossen van zandgronden en het verbeteren
van werkgelegenheid. Ook toen al was de achtergrond het verbeteren van de leefomgeving. Van oorsprong is KNHM altijd een
ideële organisatie geweest. Sinds het begin van vorige eeuw
werden de activiteiten echter steeds commerciëler. In 1972 kwam
een organisatorische scheiding tot stand tussen het commerciële
bedrijf Arcadis en de ideële vereniging KNHM. Tegenwoordig
functioneert KNHM als een onafhankelijke vereniging met een
ideële doelstelling: te weten het bijdragen aan de verbetering
van de leefomgeving. Op projectniveau werken KNHM en Arcadis
regelmatig samen, bijvoorbeeld in het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Arcadis. Naast Arcadis is
ook het VSB-Fonds partner van de KNHM.

Serviceclubs
In elke gemeente zijn serviceclubs actief. Een serviceclub is een
vrijwillige non-profit organisatie waarvan de leden elkaar regelmatig
ontmoeten om "liefdadigheidswerk" te doen door metterdaad bij te
dragen of door het werven van middelen voor andere organisaties.
Zo organiseren ze niet alleen evenementen (om bv. geld op te halen)
maar zijn ook bereid om vanuit de specifieke deskundigheden en
achtergronden van de aangesloten leden, van advies te dienen. Ook
zo kan een serviceclub zijn maatschappelijke rol vervullen.
Er zijn verschillende organisaties zoals Fifty-One, Inner Wheel, JCI
Nederland, Kiwanis, Ladies’ Circle, Lions, Leo’s, Nederlandsche Tafelronde, Rotaract, Rotary, Soroptimist International en Zonta.
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Informeer eens naar de serviceclubs in jouw eigen gemeente en
vraag naar hun adviesmogelijkheden.

Sesamacademie
De SESAM academie adviseert en ondersteunt maatschappelijke
organisaties waar vrijwilligers actief zijn. SESAM adviseurs zijn zelf
ook vrijwilligers, zij zijn experts op het gebied van bestuurlijke- en
organisatorische vraagstukken.
SESAM adviseurs bieden advies en ondersteuning bij:
* Het maken van een beleidsplan
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Tekst: Joeri Buitink | Beeld: Gerrit van Keulen

*
*
*
*
*
*
*

Het opzetten van vrijwilligersbeleid
Het schrijven en ontwikkelen van een projectplan
Het voeren van onderhandelingen
Het begeleiden van een fusieproces
Het werven van fondsen
Het beter en efficiënter te vergaderen
... of bij een andere hulpvraag?

Naast organisatieadvies biedt SESAM academie ook interim bestuur.
De missie van SESAM academie is het bevorderen van de kwaliteit
en professionaliteit van vrijwilligersorganisaties. Dit betekent dat
men samen met de organisatie problemen oplost.
Alle functies in de SESAM organisatie, behalve het parttime bureaumanagement, worden bezet door vrijwilligers.
SESAM adviseurs zijn senioren die hun sporen hebben verdiend en
ervaring hebben in leidinggevende functies. Nu zetten zij zich - op
basis van vrijwilligheid - in voor de samenleving: voor u en uw organisatie.
Bron, meer informatie en contact : www.sesamacademie.nl.
SESAM staat voor senioren
en samenleving en heeft
geen winstoogmerk.
SESAM academie is opgezet naar voorbeeld van het Amerikaanse
project Leadership Institute for Active Aging. De Universiteit van
Maryland in Washington ontwikkelde dit project in 1999. In 2002
en 2003 was de SESAM academie een project van het Nederlands
Platform Ouderen en Europa NPOE. Het NPOE paste, in samenwerking met vertegenwoordigers van universiteiten, nonprofitorganisaties, bedrijven en politici, het Amerikaanse model aan
de Nederlandse situatie aan. Met ingang van 1 januari 2004 is de
SESAM academie een zelfstandige stichting.
Lokale fondsen
In Nederland zijn ongeveer 50 lokale fondsen actief die zich hebben
aangesloten/verbonden bij/aan Lokale Fondsen Nederland (LFN).
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Een lokaal fonds is een door betrokkenen personen (vrijwilligers)
en/of bedrijven zelfstandig geleide private organisatie, die mensen
bij elkaar brengt om de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren.
Met tijd, betrokkenheid, ideeën, geld én adviezen realiseert of initieert
een lokaal fonds tal van uiteenlopende lokale projecten en initatieven.
Onder andere op het gebied van welzijn, kunst, cultuur, sport, dieren,
natuur en gezondheid.
Informeer in jouw eigen gemeente of er een dergelijk lokaal fonds
actief is en of zij ook mogelijkheden zien om adviezen te vertrekken.
Een van de fondsen die dit in ieder geval doet is het Nieuwegein
Fonds (www.nieuwegeinfonds.nl).
NB. Er bestaan nog meer soortgelijke fondsen maar die zijn niet zijn
aangesloten bij de LFN).
Bron en meer informatie: www.lokalefondens.nl.
In het buitenland (vooral in de
VS, Groot-Britannië en Duitsland) hebben lokale fondsen al
jarenlang een belangrijke rol in
de samenleving. In Nederland is die rol nog beperkt maar er is
een toenemende belangstelling in gemeenten om met een "lokaal
fonds" van start te gaan. In 2014 is de Stichting Lokale Fondsen
Nederland opgericht, die zich ten doel stelt om lokale fondsen
te helpen met hun oprichting en hen te ondersteunen.
Ten slotte
Maak gebruik van de adviesmogelijkheden van de verschillende organisaties en personen die daartoe van harte bereid zijn. Schroom
niet contact met hen te zoeken (en natuurlijk kun je ook in je eigen familie-, vrienden-, en kenniskring rondvragen als je behoefte hebt aan
een specifiek advies) om zo het bestuurswerk te kunnen verlichten.
Laat je dus helpen en adviseren want goede adviezen kunnen jouw
club verder helpen. Succes!
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FINANCIEEL
FC Den Bosch

Tekst: Paul Boehlé | Beeld: Henk van Esch en Pro Shots

Door teruglopende inkomsten uit subsidies
en minder contributie-opbrengsten als gevolg van dalende ledenaantallen zien veel
verenigingen zich genoodzaakt andere activiteiten te ontwikkelen om geld te ‘verdienen’. Er zijn echter ook clubs waarbij
dat helemaal niet aan de orde is en het creatieve ondernemerschap als ‘vanzelf’ bij de
verenigingscultuur past. Over die clubs gaat
deze nieuwe serie, waarbij we dit keer op
bezoek gaan bij FC Den Bosch, dat dit jaar
een uniek seizoenkaartconcept introduceerde. We spreken met Roel van der Krabben, manager marketing & communicatie
en al ruim vijftien jaar verbonden aan de
club. FC Den Bosch is een fusieclub die al
meer dan 50 jaar in het profvoetbal actief
is, vanaf 1992 onder de naam FC Den Bosch.

De ondernemende club:

SEIZOENKAARTCONCEPT PAY
PER POINT VAN FC DEN BOSCH
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Het stadion van FC Den Bosch is eigendom van de BIM, de Bossche
Investerings Maatschappij. De club huurt het gehele hoofdgebouw,
inclusief tribunes. Voorts speelt FC Den Bosch sinds enkele seizoenen
haar thuiswedstrijden op een kunstgrasveld. Voordeel van dat kunstgras
is dat het eerste team gewoon op dat veld kan trainen en er niet louter
tijdens wedstrijden ervaring mee opdoet. Het gebouw, inclusief het
gebruik van het veld, worden ook nadrukkelijk zakelijk ingezet. Denk
aan verhuur aan bijvoorbeeld de ING Bank voor seminars of vergaderingen, bouwbedrijven voor beurzen of de Koninklijke Landmacht die
in de vergaderruimtes theoretisch onderwijs geeft en vervolgens op
het veld meteen het geleerde in de praktijk brengt. Dat gaat dan om
trainingen in leidinggeven of samenwerken en dergelijke. Aan de achterzijde van de tribunes zitten kantoren en het stadion wordt eveneens
ingezet voor maatschappelijke activiteiten van de club, zoals de tweewekelijkse FC Den Bosch Schoolcup voor middelbare scholen, clinics
en een samenwerking met het Jeroen Bosch ziekenhuis.
Samen met de bedrijven uit de omgeving
De catering in het ‘zakelijke’ deel van het stadion, zoals de Businessclub, wordt verzorgd door Twins Bedrijfscatering. Samen met de
club denken zij mee in het ‘vermarkten’ van de verschillende ruimtes
op niet-wedstrijddagen. “Samen zijn we redelijk succesvol”, aldus
marketeer Van der Krabben bescheiden, want een flink deel van het
jaar is het stadion commercieel verhuurd. Een apart probleem waar
een BVO (een betaald voetbalorganisatie) doorgaans tegenaan loopt
en de meeste amateurverenigingen niet, is parkeren. Los van eigen
supporters en bezoekers via losse kaartverkoop moeten op wedstrijddagen tevens de auto’s van sponsors, pers en overige relaties
nabij kunnen worden geparkeerd. Hierin werkt FC Den Bosch samen
met ‘buurman’ Sportiom (een multifunctioneel sportcomplex waar je
bijvoorbeeld kunt zwemmen, squashen en schaatsen) en de gemeente
(transferium). De club werkt sowieso nauw samen met Sportiom.
Van der Krabben hierover: “Wij brengen spelers daar onder, zij mogen
gebruik maken van hun sportfaciliteiten. Anderzijds maakt Sportiom
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bij ons gebruik van sponsorfaciliteiten. Binnen onze ticketingplanning
hebben we ook geregeld acties dat supporters bij ons een kaartje
kopen en je met dat toegangsbewijs ook een keer kunt zwemmen”.
Samenwerken met amateurclubs
Zoals veel BVO’s werkt FC Den Bosch nauw samen met veel amateurverenigingen in de regio. “Wij hebben onze jeugdopleiding met
daarin zo’n 160 talentvolle spelertjes dit jaar terug gehaald onder de
vleugels van FC Den Bosch. Dat was voorheen Brabant United, een
combinatie met RKC. Dat doen we nu weer zelf in samenwerking
met vele enthousiaste en kundige kaderleden en vrijwilligers én amateurclubs in de regio”, zo legt Roel uit. “FC Den Bosch fungeert als
het ware als grote broer van deze verenigingen en biedt vanuit maatschappelijk oogpunt het perspectief in de regio om profvoetballer te
kunnen worden. Een rol die we graag vervullen, we zijn er trots op
dat we weer in het blauwwit in de regio zichtbaar zijn”. Van der Krabben vervolgt: “Recent heeft bijvoorbeeld manager voetbalzaken Wiljan
Vloet samen met jeugdcoördinator Wally Pennings een presentatie
gegeven aan een grote groep regionale amateurverenigingen over
de verschillende samenwerkingsvormen, opleiding, clinics en kennisdeling. We komen niet alleen ‘halen’, maar zijn er van overtuigd
dat we deze verenigingen ook veel te bieden hebben.” Toch is de afstand tussen de teams in de Jupiler League en de ondergelegen
Tweede en Derde Divisie eigenlijk niet zo groot. Er wordt weliswaar
in veel gevallen meer betaald aan de spelers en vanuit de Eerste Divisie kijkt men altijd ‘omhoog’ naar de Eredivisie. De organisatorische
problemen en uitdagingen waar amateurbestuurders tegenaan lopen
zijn niet anders dan de profs. Vandaar dat een creatief en uniek verdienmodel als ‘Pay Per Point’ niet alleen leerzaam is voor de markt,
maar voor iedereen die bestuurlijk met sport bezig is.
Pay Per Point: waar voor je geld
De club uit ’s-Hertogenbosch is misschien de laatste jaren niet altijd
positief in het nieuws geweest, maar heeft zich deze zomer onder-

37

scheiden met een wel heel bijzonder concept: ‘Pay Per Point’. Sterker
nog, daags na de bekendmaking stonden niet alleen de NOS en RTL
op de stoep, maar ook de sportmarketeers uit half Europa en media
uit Brazilië en Amerika! Hoe werkt het precies? Van der Krabben:
“We hebben de prijs van een seizoenkaart teruggebracht naar €
25, waarbij we vervolgens insteken op het sportieve resultaat van
de club in De Vliert. Als we winnen betalen seizoenkaarthouders
een tientje per wedstrijd extra, bij een gelijkspel € 5 en als we verliezen helemaal niets. Hiermee bieden we onze fans waar mogelijk
waar voor hun geld.” Voor de hoofdtribune is het instaptarief hoger
(€ 125) maar het principe verder gelijk. Bijzonder sympathiek is dat
er niet alleen een maximumbedrag is bij eventuele sportieve uitschieters, maar dat ook de helft van de meeropbrengst naar de
jeugdopleiding en de FC Den Bosch Foundation gaat. “Supporters
betalen niet alleen voor de prestaties in het hier en nu, maar dragen
ook actief bij aan de toekomst van de club en de rol van FC Den
Bosch in de samenleving.” De club int de afgesproken fee in vier
termijnen gedurende het seizoen.
Gemiddelde is leidend
Hoewel Van der Krabben er bescheiden over doet, is zijn agenda
de komende maanden vast gevuld met presentaties aan diverse
groepen marketeers en zou hij zomaar kunnen uitgroeien tot geestelijk vader van een breed uitgerold verdienmodel in de sport. Hij
laat het ‘achterste’ van zijn portemonnee niet zien, maar legt het
model graag rekenkundig uit: “Wij zijn de afgelopen drie jaar in
het rechterrijtje van de Jupiler League geëindigd, dus hebben
onze fans niet bepaald verwend. Over de afgelopen tien jaar gemeten, blijkt dat we gemiddeld genomen tussen de 8e en 14e plek
eindigen, met hier en daar een uitschieter. We hebben de sportieve
prestaties vanuit dit 10-jaars gemiddelde als leidraad genomen
voor het ‘Pay Per Point-systeem’ en geconstateerd dat we gemiddeld genomen jaarlijks circa acht keer winnen, zes keer gelijkspelen en vijf keer verliezen. We proberen financiële risico’s
hiermee enigszins te beperken en tegelijkertijd aanvallend voetbal
en een variabel vergoedingssysteem aan te bieden. En dat zien
de supporters graag!”
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Maar als het nou tegenzit?
Gaat de club niet failliet als er te vaak wordt verloren? Daar hebben
de Bossche bestuurders natuurlijk al over nagedacht. Roel vertelt:
“net als een maximum bij winst hebben we bij een serie verliespartijen een oplossing bedacht, die samen met het instapbedrag ons
voldoende financiële zekerheid geeft. Je kunt natuurlijk best experimenteren, maar je moet natuurlijk als club wel cijfermatig gezond
blijven. We hebben een partner gevonden die in het concept gelooft
en garant staat voor een eventueel gat tussen realisatie en begroting”. Terwijl er landelijk gezien een lichte daling heerst in seizoenkaarthouders, kent FC Den Bosch juist een stijging van ruim 25%!
Product is emotie
Je vraagt je meteen af of de bedrijvenpartners van FC Den Bosch
(en dat zijn er nogal wat) het concept nu overnemen voor ‘hun’ business. Dus dat een IT-leverancier bijvoorbeeld zegt tegen zijn klant:
als je met mijn systeem 200% meer klanten binnenhaalt, betaal je
tweemaal het volle pond, maar mocht de effectiviteit lager zijn (onder
de gegarandeerde 90%/100%), dan betaal je ook minder. Marketeer
Van der Krabben heeft daar nog geen geluiden over gehoord binnen
het sponsornetwerk van de club: “Dat lijkt op papier wellicht makkelijker dan het in de werkelijkheid is, omdat in de meeste sectoren
succes niet zo eenduidig te meten valt in winst of verlies, zoals dat in
de sport wel zichtbaar te maken is. De sportbranche is een dynamische wereld waarbij fans, maar in zekere zin ook bedrijven, zich
vanuit emotie verbinden aan een club. Er is geen enkele bedrijfstak
waarin alle klanten elke twee weken bij elkaar komen om iets van
het product te vinden, dat ook nog eens niet tastbaar is. Drie keer
winst en men loopt de polonaise, drie keer verliezen en je ligt onder
een vergrootglas. Dat maakt de sport ontzettend mooi en uitdagend.
Een systeem als ‘Pay Per Point’ leent zich vanuit die emotie ook goed
voor de sport. We zijn er daarbij trots op dat onze sponsors zich als
gevolg van het succes op trotse wijze met de club associëren.”
Bossche business bruist
“We hebben 220 sponsors, waarbij er 165 lid zijn van de Businessclub.
Zij organiseren, los van contactmomenten rond de wedstrijden,
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10 tot 12 bijeenkomsten per jaar. Met een eigen bestuur en een goede visie op wat ze
samen willen. Ze brengen ons absoluut verder.” Van der Krabben spreekt met waardering
over diverse clubs uit de Eredivisie die een bloeiende Businessclub hebben, waar bedrijven
veel met elkaar in contact treden, en kijkt met een schuin oog naar hun werkwijze. “Daarbij
dienen we wel met onze mogelijkheden en onmogelijkheden rekening te houden. Wij werken
op kantoor met 7 fulltimers, waar sommige van die clubs alleen al op hun commerciële afdeling zoveel mensen werkzaam hebben. Los daarvan is het mooi om te zien hoe zij aan
new business, relatiebeheer en interne aansturing doen.” Basketbal en hockey hebben in
Den Bosch eveneens actieve businessclubs en steeds vaker gaan geluiden op om samen
te werken. “We hebben ze als clubs ook wel eens samen op bezoek gehad met hun leden
tijdens een gezamenlijk event en dat kan best de opmaat zijn voor meer samenwerking. Er
worden her en der oriënterende gesprekken door collega’s gevoerd, we zijn benieuwd hoe
zich dit de komende periode gaat ontwikkelen.”
Creatief met sponsors
“Als in een gesprek met sponsors de matige resultaten ter sprake komen en worden aangehaald om twijfel over doorgaan of stoppen uit te spreken, proberen we aan de hand van
maatwerk tot oplossingen te komen. Zo werken we al enkele jaren met een tegoed aan
kaarten, ten opzichte van de bekende vaste sponsorpassen. Als iemand twee pasjes heeft,
staat dit voor een tegoed van veertig kaarten. Sponsors die niet bij alle duels aanwezig
kunnen of willen zijn met twee personen kunnen ook vijf keer met acht man komen, of tien
keer met vier personen en zo actief inzetten op piekmomenten, aldus Roel. “Wellicht dat
we zoiets ook kunnen doen in de toekomst met seizoenkaarten”. Volgens marketeer Van
der Krabben heeft elke sponsor zo zijn eigen reden om actief te zijn in de voetballerij: “sommige zijn echte voetbaldieren en willen gewoon dichtbij het voetbal staan, terwijl anderen
puur voor de business komen. Aan ons de uitdagende taak om dit tijdens een gesprek te
achterhalen. Een voetballiefhebber geven we graag een rondleiding op het veld, een handje
namens de trainer en de mogelijkheid om een kind mee te laten in de line-up, terwijl we bij
zakelijke partners eerder op de netwerkbijeenkomsten en grootte van de databases inspelen.”
FC Den Bosch heeft zelfs een vijftal profielen van potentiële partners opgesteld (van puur
zakelijke partij naar blauwwitte ‘fan’), maar merkt door het seizoen heen dat die groepen
naar elkaar toe bewegen. Een voetballiefhebber is zich ook bewust van de wens om zakelijk
rendement te boeken, terwijl de zakelijke contacten op den duur ook gevoel bij een club
ontwikkelen.
Panasonic tijd
FC Den Bosch kent voetbaltechnisch een roemrucht verleden vanuit de jaren tachtig. Door
fans de ‘Panasonic tijd’ genoemd. Men is in haar clubhistorie diverse malen gepromoveerd
en daarna weer gedegradeerd, de club is in de jaren tachtig zelfs zesde geworden in de
Eredivisie, behaalde een keer de bekerfinale, maar heeft de afgelopen jaren vooral Jupiler
League gespeeld. Seizoen 2004-2005 was het laatste jaar Eredivisie. Hoe kan het dat juist
zo’n relatief kleine club met zo’n innovatief idee als ‘Pay Per Point’ komt? “Kwestie van durf
en de nadrukkelijke wens de supporters echt aan ons te binden, zeker na drie magere seizoenen”, zo zegt Van der Krabben. De club denkt nu na over een zelfde soort systeem
richting sponsors, additioneel op het reguliere sponsorschap. Hier moet nog stevig aan gerekend worden. Gelukkig is dat Van der Krabben wel toevertrouwd, want hij schudt tijdens
het gesprek zo nog enkele creatieve ideeën uit zijn mouw.
De eerste resultaten van het ‘Pay Per Point-systeem’ zullen rond de winterstop duidelijk
zijn. En iedereen kan zelf aan de hand van de ranglijst en de resultaten bepalen of het
systeem succesvol is.….. We wensen de club hierbij veel succes toe!
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FC Den Bosch app
Roel vertelt over een andere leuke ontwikkeling binnen de club: “We zijn druk bezig
met de ontwikkeling van een FC Den Bosch
app voor supporters, die we binnen onze
communicatie centraal kunnen stellen. Een
plek waar alle communicatie samenkomt
en waar we zowel kunnen informeren als
de interactie kunnen aangaan. Stel dat je
begroet wordt als je in de buurt van het stadion komt, of dat je bedankt wordt voor je
tiende achtereenvolgende wedstrijdbezoek
met een biertje dat voor je klaar staat als
blijk van waardering. Je kunt alles laten samenkomen in zo’n app en werken aan fanbinding. Exclusieve aanbiedingen van partners voor fans, supporters die hun eigen
foto’s en videocontent kunnen plaatsen, de
mogelijkheden zijn legio.” Ook op het gebied
van videocontent is de club met partners in
gesprek. “Los van de prima uitzendingen
van FC Den Bosch TV, die met name op het
voetbal zijn gericht, willen we naar een format toewerken waarbij we supporters een
kijkje achter de schermen van de club kunnen geven. Een platform waar we vrijwilligers en supporters aan het woord kunnen
laten om hun FC-verhaal te vertellen. Ook
op die manier kunnen we het ‘wij-gevoel’
versterken binnen de club.”
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-ADVERTORIAL-

PARTNER BIJ SPORTVELDBEHEER
Het beheer en onderhoud van sportparken wordt traditioneel uitgevoerd
door gemeenten. De laatste jaren komt hier steeds meer verandering in.
Minder taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de gemeente,
meer bij de verenigingen en stichtingen.
De praktijk heeft bewezen dat het beheren en onderhouden van een
sportpark andere werkzaamheden met zich meebrengt dan het besturen van bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Als vereniging krijgt
u te maken met taken waar u niet iedere dag mee bezig bent:
• Het maken van keuzes over uit te voeren onderhoud.
• Het plannen van uit te voeren onderhoud.
• Het jaarlijks onderhandelen met aannemers over de kosten van
het uit te voeren onderhoud.
• De kwaliteitsmetingen van uitgevoerd onderhoud.
• De coördinatie van inspanningen richting de verschillende partijen.
BTL heeft een compleet dienstenpakket aangaande beheer en onderhoud van sportparken ontwikkeld, wij noemen dit SportGarant.
Hiermee kunnen wij vanuit onze deskundigheid nog beter optimaal
invulling geven aan een partnerschap, waarbij u zich als stichting
of vereniging kunt richten op uw kerntaken en wij de beheer- en onderhoudstaken verzorgen. Wij zetten daarbij in op een duurzame
langetermijnrelatie waarbij heldere afspraken, maatwerk, innovatieve
oplossingen, tevreden gebruikers, een efficiënte bedrijfsvoering en
de waarborging van professioneel en kwalitatief onderhoud en beheer hoog in het vaandel staan.
Concreet houdt ons partnerschap het volgende in:
• We worden voor een langere periode partner in plaats van enkel
adviseur en/of opdrachtnemer.
• U betaalt een vaste jaarprijs voor het beheer en onderhoud.
• Vanwege de vaste jaarprijs heeft u een egale spreiding van de
beheerkosten.
• Verlaging van uw kosten als gevolg van efficiënt beheer en onderhoud.
• BTL neemt de coördinatie van taken over van u.
• Als klant heeft u voortdurend toegang tot de beste expertise. Dit
is zelfs één van onze garanties!
• BTL communiceert met u over planning en eventuele aandachtspunten.
• BTL borgt dat de kwaliteit van de velden minimaal gelijk blijft.
• Ervaring leert dat bij gelijkblijvend budget de kwaliteit van de velden toeneemt.
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• BTL zorgt ervoor dat velden bespeelbaar zijn en blijven.
• Met doorlopende kwaliteitsmetingen én communicatie hierover
tonen wij de kwaliteit van de speelvelden aan.
Onze ervaring heeft geleerd dat klanten graag het gehele sportpark
(sportvelden, maar ook toegangspaden, parkeerterreinen, beplanting
en hekwerken) door ons laten beheren en onderhouden. Het vertrouwen in ons partnerschap heeft ertoe geleid dat stichtingen en
verenigingen zich weer kunnen focussen op hun kerntaken.
Op moment van publicatie passen we SportGarant toe bij klanten
met één enkel natuurgrassportveld tot klanten met meer dan 20 natuurgras- én kunstgrassportvelden.

Bij Stichting Sportparken Waalre zijn we sinds 2016 naar volle tevredenheid
partner met SportGarant:
“De Stichting Sportparken Waalre kent een vrijwilligersbestuur, maar is als
huurder van de gemeentelijke sportparken wel verantwoordelijk voor het
professioneel onderhoud. Dat vraagt een ’ontzorgingsaanpak’ waarop we
als bestuur kunnen vertrouwen. In de overeenkomst met BTL is dat gelukt.
Na het eerste jaar van samenwerken zijn we als stichtingsbestuur zeer tevreden over het uitvoeren van de overeenkomst.”
Meer informatie over SportGarant vindt u op www.btl.nl
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ACCOMMODATIE - BOUW
Neptunus B.V.
Neptunuslaan 2
5995 MA Kessel
Tel.: (+31) 774622444
Fax: (+31) 774622135
E-mail: info@neptunus.eu
Website: www.neptunus.eu

Holland Sport Systems B.V.
Storkstraat 1C - 3905 KX VEENENDAAL
Tel. +31 – (0)343 – 461 199
Fax +31 – (0)343 – 461 279
E-mail: jos@hollandsportsystems.nl
Website: www.hollandsportsystems.nl
www.hss-online.nl
Inrichting van materiaal- en
kleedruimten van sportverenigingen
en sporthallen.

ACCOMMODATIE - INRICHTING

Aquaco B.V.
Postbus 98, 6660 AB Elst (Gld)
Tel.: 0481-377177
Fax: 0481-373856
E-mail: info@aquaco.nl
Website: www.aquaco.nl
Sportveldberegening
Bosan BV
Metaalstraat 21
Postbus 96
7480 AB Haaksbergen
Tel: 053-5723115
Fax: 053-5727825
E-mail: info@bosan.nl
Website: www.bosan.nl
Pulastic sportvloeren
Duurstedeweg 7
7418 CK Deventer
Tel: 0570-620744
Fax: 0570-608493
E-mail: verkoop.pulastic@nl.sika.com
Website: www.pulastic.com
EVA Optic B.V.
De Velde 1
8064 PH Zwartsluis
Tel.: (+31) 38 – 3375067
E-mail: info@evaoptic.com
Website: www.evaoptic.com
EVA Optic is Nederlands ontwikkelaar en
fabrikant van LED verlichting met een
complete productlijn specifiek voor
zwembaden en indoor sportaccommodaties (volgens internationale eisen). De
hoge productkwaliteit, unieke energie
efficiëntie en relatief lage investeringskosten maken een investering in EVA
Optic LED verlichting tot de meest
interessante duurzame investeringen
voor sportaccommodaties met een
terugverdientijd van 3-5 jaar.
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Sport en Rekreatie Reuver B.V.
Postbus 4798, 5953 ZK Reuver
Tel.: 077-4744430
Fax: 077-4744939
E-mail: info@sportenrekreatie.nl
Website: www.sportenrekreatie.nl
Sport en Rekreatie Reuver BV is al meer
dan 25 jaar een begrip in Nederland op
het gebied van aanleg en onderhoud
van tennisbanen , leverancier van kwalitatief hoogwaardige inrichtingsmaterialen voor tennisbanen en onderhoudsartikelen voor sportvelden.
Strago Electro
Installatietechniek b.v.
Postbus 10
4200 AA Gorinchem
Tel.: 0183-632955
Fax: 0183-690564
E-mail: info@strago.nl
Website: www.strago.nl
Aanleg en onderhoud van
sportveldverlichting, scorenborden
en geluidsinstallaties
W & H Sports
Haverstraat 71,
2153 GD, Nieuw-Vennep
Tel. 0252-683300
Fax. 0252-683066
E-mail: info@whsports.nl
Websites: www.whsports.nl
www.samsports.nl
www.stadion-stoelen.nl
W&H Sports B.V. houdt zich bezig met
de verkoop en levering van sport- en
inrichtingsmaterialen voor
sportaccommodaties.

ACCOMMODATIE - VELDEN

BTL Realisatie B.V.
Rijksweg 11
5076 PB Haaren
Telefoon: 0411 62 20 36
Fax: 0411 62 26 49
Email: info@btl.nl
Website: www.btl.nl
Carl Rennen
Dienstverlening aanleg & onderhoud
buitensport-accommodaties
Herman Heijermanslaan 51
1948 DK Beverwijk
Tel: 0251-258387
Fax: 0842-222681
Mob: 06-20015514
E-mail: info@carlrennen.nl
Website: www.carlrennen.nl
Uw zorg is onze uitdaging! Wij kunnen u
helpen bij de aanleg en onderhoud van
sportvelden, van advies, projectvoorbereiding tot eigen uitvoering of toezicht.
Elco Gemert & Cultuurtechniek
Dr. de Quayweg 101
5424 SP Gemert
Tel: 0492-319254
Fax: 0492-319222
E-mail: info@elcogemert.nl
Website: www.elcogemert.nl
Specialist in realiseren en onderhoud
van buitensport-accommodaties,
kunstgras velden, golfbanen
Expoline – voetbalmateriaal.com
Industrie- zone Ravenshout 4
Havenlaan 9
B-3980 Tessenderlo
Tel: +32 (0)13-776200
Fax: +32(0)13-778900
E-mail: info@voetbalmateriaal.com
Website: www.voetbalmateriaal.com
Filcom
Postbus 9
3350 AA Papendrecht
Tel: 078-6158122
fax: 078-6519275
E-mail: info@filcom.nl
Website: www.filcom.nl
Filcom is, met twee moderne
productievestigingen in Nederland, een
van de grootste producenten van
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gekalibreerd (gedroogd en nauwkeurig
gezeefd) zand in Europa.
Rooden Landscape Solutions
Weerterveld 19
6231 NC Meerssen
Tel: 043-3644238
fax: 043-3645017
E-mail: info@rooden.nl
Website: www.rooden.nl
Rooden is een bedrijf dat werkzaam is
binnen de cultuurtechnische branche
waarin het voornamelijk actief is op het
gebied van de aanleg en het onderhoud
van groenvoorzieningen en buitensportaccommodaties.

ACCOMMODATIE
TENNISBANEN OUTDOOR

Silica Nova
Zwarteweg 62
8097 PX Oosterwolde
tel. 0525-621223
fax. 0525-655720
E-mail: info@silicanova.nl
Website: www.silicanova.nl

GRAS Advies
Tuindorpstraat 61
7555 CS Hengelo (O)
Tel.: 074-2020258
E-mail: algemeen@grasadvies.nl
Website: www.grasadvies.nl
KYBYS
Bosscheweg 107-08
Postbus 371
5280 AJ Boxtel
Tel.: 0411 - 678 055
Fax: 0411 - 610 552
E-mail: info@kybys.nl
Website: www.kybys.nl
Kragten
Hambakenwetering 5-J
5231 DD ’s-Hertogenbosch
Postbus 2309
5202 CH ’s-Hertogenbosch
Tel: 088-3366333
E-mail: info@kragten.nl
Website: www.kragten.nl
Kragten is een onafhankelijk
adviesbureau voor de openbare ruimte.

HORECA

Silica Nova is een bedrijf dat onderhoud
verleent en onafhankelijk advies geeft
met betrekking tot kunststof
sportoppervlakken voor clubs
gemeentes en andere instanties.

Sealed Air Diversey Care
Postbus 40441, 3504 AE Utrecht
Tel.: 030-2476885
Fax: 030-2476334

Tennisbouw Nederland BV
Diepertseweg 40
5424 TA Elsendorp
Tel.: 0492 35 91 11
Fax 0492 35 91 07
E-mail: info@tennisbouw.nl

Leverancier van producten,
materialen en machines t.b.v.
reiniging van sanitair, kleedruimten,
interieur en keuken en persoonlijke
verzorging. Tevens adviezen
m.b.t. HACCP.

Ontwerp, aanleg en onderhoud
van tennisbanen.

Le Credit Sportif B.V.
Herculesplein 313
3584 AA Utrecht
Tel.: 030-2767770
E-mail: info@lecreditsportif.nl
Website: www.lecreditsportif.nl

ADVIES & DIENSTVERLENING

B.A.S. Begeleiding en
Advies Sportterreinen
Delftsestraatweg 51
2645 CA Delfgauw
Tel: 015-2852211
E-mail: info@bas-sport.nl
Website: www.bas-sport.nl

Bel voor meer informatie (030) 697 77 10 of mail: sales@sportfacilities.com
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Productnieuws:

De AED van CardiAid
met de service van

Jaarlijks krijgen ruim 16.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis, waarvan
een deel op het sportveld. De eerste zes minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Wanneer iemand
dan start met reanimeren en een AED (draagbaar toestel dat het hartritme weer kan herstellen)
aansluit, is de kans op overleven het grootst. Het is dus letterlijk van levensbelang dat op iedere
sportaccommodatie een goedwerkende AED aanwezig is.
Dat wil echter nog niet zeggen dat iedereen ook precies weet hoe
je met een AED moet omgaan. Preau Sports onderkent dat en komt
met een oplossing: de gebruikersvriendelijke AED van CardiAid.
Deze draagbare AED analyseert namelijk het hartritme en geeft vervolgens zelf opdrachten aan de hulpverlener. Het reanimatieprogramma van de AED begint direct na het openen van de klep. Het
apparaat geeft duidelijke instructies door middel van verlichte pictogrammen en een duidelijke stem. Er wordt alleen een schok gegeven wanneer dat nodig is. Iedereen kan zo de AED gebruiken.
Ook zonder enige kennis van AED kan iemand dus een leven redden.
Service
De AED buiten gebruiken in de regen? Geen probleem, de CardiAid
heeft een hele hoge IP waarde, wat betekent dat je deze zowel binnen
als buiten kunt gebruiken én onder alle weersomstandigheden. Een
onderhoudscontract wordt standaard aangeboden (en zit bij de huur
inbegrepen), zodat de AED iedere drie maanden wordt gecontroleerd.
Iedere twee jaar komt de servicemonteur op locatie om groot onderhoud door te voeren, waaronder het vervangen van de hoofdbatterij,
de back-up batterij en de elektroden. Daarnaast wordt de schok
doorgemeten en wordt de software geüpdatet. De gemiddelde levensduur van een AED is tien jaar en er wordt ook tien jaar garantie
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op gegeven. En wanneer de AED is gebruikt, wordt deze uitgelezen
en wordt de ECG data van de patiënt ter beschikking gesteld aan de
cardioloog. Binnen 24 uur wordt de AED opnieuw gebruiksklaar gemaakt en worden de batterijen en de elektroden vervangen.
Er kan 24/7 contact worden opgenomen met de helpdesk wanneer
er sprake is van een storing of bij andere vragen. Technische mankementen worden dan direct opgelost. Als het niet te repareren is
wordt de AED vervangen door een nieuwe.
Prijsstelling
Er zijn verschillende merken en types AED met prijsstellingen tussen
de pakweg €1.000 en €2.500. Vaak gaat daar nog de inruilwaarde
van een oude AED vanaf. Huren is ook een optie: reken dan op een
bedrag van ongeveer €1,00 per dag inclusief onderhoud.
De AED wordt klaar voor gebruik geleverd in een stevige draagtas,
met daarbij een reanimatie noodkit, een referentiekaart met een
duidelijk stappenplan, elektroden voor volwassenen, raamsticker
voor het pand (AED aanwezig) en een werkende batterij, die overigens iedere 2 jaar kosteloos wordt vervangen.
Meer informatie via www.preausports.nl/aed-sportvereniging/

-ADVERTORIAL-

“LET WEL OP DAT KUNSTGRAS
BETAALBAAR BLIJFT”
Extra normering kunstgrasvelden
stuit op praktische problemen
Kunstgrasvelden kennen een verlichte internationale normering, die aangeeft waar een
kunstgrasveld aan moet voldoen. In Nederland geldt nog een extra normering. Deze
zorgt ervoor dat per sporttak extra eisen aan
het kunstgrasveld worden gesteld. “Op zich
prima, want we willen allemaal de meest
duurzame ondergrond met de beste sporttechnische eigenschappen”, zegt Rutger
Schuijffel van Polytan, erkend producent en
installateur van kunstgrasvelden.
Schuijffel wijst echter ook op een keerzijde:
“Polytan is een internationaal bedrijf. We
zien in andere landen een andere benadering. Door de extra normering worden innovatie of internationaal bewezen technieken
in Nederland veelal niet toegepast. We hebben nu de beschikking over een nieuwe generatie kunstgras, waarbij Nederland af zou
moeten van ‘groen, vlak en waterdoorlatend,
maar meer oog krijgt voor de beste prijskwaliteit aankoop.”
Normering
In Nederland is NOC*NSF verantwoordelijk
voor de normering. “Op dit moment mengen
sportbonden (met name KNVB, KNHB, KNAU
en de KNKV) zich nadrukkelijk in de discussie
wie de extra normering en controles daarop
op moet stellen. Het gevaar ligt echter op de
loer dat daardoor zware eisen aan de productie van het kunstgras veld gesteld gaan
worden. De KNVB heeft een streep gezet
door het internationaal gehanteerde FIFA
Quality Programm en ontwikkelt nu in samenspraak met de industrie een nieuwe
norm en procedure welke zal gaan gelden
voor renovatie en nieuwbouw van kunstgras
voetbalvelden. En dat maakt het er niet eenvoudiger op.”
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Hockey
Als voorbeeld wijst Schuijffel op het hockey:
“In Nederland geldt als eis een vezelhoogte
van 15 mm +/- 2 mm, waar in het buitenland
alleen maar vezels met een hoogte van 11
mm worden geproduceerd en aangelegd.
Hierdoor is er in Nederland sprake van andere
speeleigenschappen en gevoel voor de hockeyer. Deze 15mm, in de praktijk wordt 13 mm
aangelegd, eis stamt nog uit een tijd dat de
vezels harder sleten, maar inmiddels is de
techniek zover dat het slijtagegedrag is afgenomen en prima kan worden volstaan met 11
mm vezelhoogte”, aldus Schuijffel, die er aan
toevoegt dat daardoor internationaal veel
kunstgrasvelden veel meer multifunctioneel
ingezet kunnen worden. “Je ziet daar dan dat
de verschillende sporttakken vaker gebruik
maken van dezelfde velden en dus ook van
dezelfde accommodatie En dat is ook financieel aantrekkelijker. Bovendien heeft de FIH
voor hockeyvelden juist een nieuw Quality
Programm gelanceerd die hockeyverenigingen helpt bij het inkopen van een geschikt
hockeyveld.”

“Inmiddels is de techniek zover dat het
slijtagegedrag is afgenomen”

Weeffout
Het verleden levert dan nog een extra probleem op volgens Schuijffel: “De opmars van
kunstgras is in 2004 pas eigenlijk goed begonnen. De levensduur werd toen op 15 jaar
gesteld. Daar is in veel gevallen ook op afgeschreven, maar de praktijk wijst uit dat na
een jaar of 10 het veld al aan vervanging toe
is.” Veel investeerders zien zich derhalve geconfronteerd met een gat in de begroting en
er is dus relatief weinig geld beschikbaar voor
de vervanging. Daarbij komt dat er veel geëxperimenteerd is met onderbouwsystemen
waarvan nu blijkt dat deze niet meer voldoen
aan de huidige civieltechnische of milieuhygiënische eisen. Resultaat; het gat is 2x zo
groot als men had berekend.

Rutger Schuijffel: “We willen allemaal de

“Deze weeffout moeten we met ons allen herstellen. De meest voor de hand liggende manier zijn betere velden tegen een acceptabele
prijs-kwaliteitverhouding. Al sinds jaren heerst
er een prijzenoorlog in kunstgrasland. Waar
uiteindelijk gehoopt wordt op een goed veld,
blijkt dat in veel gevallen na 5 jaar niet zo te
zijn. Enerzijds door te weinig controle in de
gebruiksfase (APK keuringen) en anderszijds
door buitenproportionele en gekleurde eisenpakketten in aanbestedingen. “

meest duurzame ondergrond met de beste
sporttechnische eigenschappen”

Voor meer informatie: www.polytan.com
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SPORTACCOMMODATIE
Nieuwbouw

Tekst: Eric Denneman
Beeld: met dank aan Bosan

Sportcampus Zuiderpark:

HET GROOTSTE SPORTTECHNISCH
BOUWPROJECT VAN DE LAATSTE JAREN
Waar tot voor kort het stadion van ADO De Haag stond, staat sinds juni Sportcampus Zuiderpark.
Een unieke accommodatie voor sport, onderwijs en bewegen, kennisontwikkeling, praktijkonderzoek
en (top)sportevenementen. Een van de grootste overdekte sportcomplexen van Nederland en in elk
geval het grootste sporttechnische bouwproject van de laatste jaren.
Het totale complex, in de wandelgangen Het Ooievaarsnest genoemd,
bevat maar liefst 11 verschillende hallen, met totaal ruim 9.200 m2
sportvloeroppervlak: twee breedtesporthallen, vier gymzalen, een
topsporthal (Olympische normen 3.500 bezoekers), een turnhal, een
beachsporthal, een dojo en een danszaal onder één dak. Tal van organisaties maken van het complex gebruik. De Haagse Hogeschool
heeft zich hier gevestigd met diverse opleidingen en ook de School
voor Lifestyle, Sport en Bewegen van het ROC Mondriaan maakt
gebruik van deze locatie. Ook lokale en regionale sportverenigingen
maken voor de locatie gebruik.
Sportvelden
Het sportveldencomplex is opnieuw ingericht met acht voetbalvelden,
een multifunctioneel kunstgrasveld voor hockey en tennis en een
beachcourt (sportstrand). De opleidingsteams van ADO Den Haag
en de amateurvoetbalclubs HDV en WIK zijn de vaste bespelers.
Daarnaast zullen de Beachvolleyballers, de Beachsoccerspelers en
de studenten van de Academie voor Sportstudies en ROC Mondriaan
in de toekomst gebruikmaken van het veldencomplex.

Van een korte training of een buurtbijeenkomst, tot een groot sportevenement. Eén van de bespelers is voetbalvereniging WIK, spelend
in de 3e klasse. Samen met ADO Den Haag biedt WIK onderdak aan
twee zogenaamde AJB-teams waarin wijkjongeren die potentieel
richting de criminaliteit af kunnen glijden een structurele en sportieve
vrijetijdsbesteding aangeboden krijgen. Dit benadrukt de sociale
functie van WIK binnen de wijken rondom het Zuiderpark.
Uniek
De gemeente Den Haag geldt als één van de belangrijkste sportsteden van Europa. “Om hier een bijdrage aan te mogen leveren door
voor deze gemeente een zeer belangrijk gebouw te ontwikkelen
waar allerlei prachtige sportevenementen plaatsvinden is geweldig”,

Sportorganisaties
De sporthallen zijn overdag dé plek voor onderwijs en sporttrainingen.
In de avonduren en in de weekenden maken diverse (top)sportorganisaties gebruik van de faciliteiten in Sportcampus Zuiderpark.
De sporthallen zijn ook te huur voor sportactiviteiten of evenementen.
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zegt Michel van der Valk, Senior Projectleider bouwzaken van de
gemeente Den Haag. “Een dergelijk gebouw is uniek voor de stad,
voor Nederland en voor Europa en zet de stad daadwerkelijk op de
kaart. Ook de wijze waarop mogelijkheden zijn geschonken om bij
de realisatie met bijvoorbeeld duurzaamheid om te kunnen gaan
staat bij de gemeente Den Haag hoog op de prioriteitenlijst.”
Duurzaam
Om het complex zo duurzaam mogelijk te maken, zijn er verschillende
maatregelen getroffen. Zo ligt er een sedumdak met vijfduizend vierkante meter aan zonnepanelen en –collectoren op het pand, worden
de verwarming en koeling verzorgd via een wko met bronnen op 250
meter diepte en is het gehele gebouw voorzien van LED-verlichting.
Inrichting
Bij de realisatie werden tal van organisaties betrokken. Naast de
aannemers waren dit ondermeer architecten, gemeente Den Haag,
ROC Mondriaan en HALO, waarbij Bosan Sportinstallaties de regiefunctie had. De opdracht voor de inrichting is via een aanbesteding
aan Bosan gegund. Naast alle vaste sportinstallaties (basketbalinstallaties, wandrekken, trampolines, hijssystemen etc.) heeft Bosan
ook alle verplaatsbare sportmaterialen (turntoestellen, springplanken,
kasten, matten) geleverd.

Door het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen en innovatieve technieken wordt de sportcampus een waar begrip voor
veel Hagenaars. Jeroen Oldenhof, projectleider bij Bosan, vertelt:
“Het bijzondere van dit project is niet alleen de toepassing van duurzame materialen, ook de diversiteit aan mogelijkheden die het gebouw te bieden heeft is spraakmakend te noemen. In het sportcomplex worden bewegen, sport en onderwijs op unieke wijze
samengevoegd.”
Bosan leverde voor dit project niet alleen alle sporttoestellen en installaties, ook nam zij de bijbehorende hulpconstructies en elektrotechnische voorzieningen voor haar rekening. De nadruk ligt
hierbij op innovatie. Oldenhof: “Wij vinden het belangrijk dat onze
producten kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig zijn.
Daarom investeren wij veel tijd in de verbetering van nieuwe producten en de ontwikkeling van bestaande producten, ook op ergonomisch vlak.” Van der Valk ziet Bosan als een zeer professionele
leverancier van sportmaterieel. “Het bedrijf leverde de door de gemeente en haar partners gevraagde kwaliteit die hoort bij topsport
op het hoogste niveau. Tijdens de ontwikkeling van een dergelijk
gebouw ontstaan altijd uitdagingen welke we gezamenlijk tot een
prachtig eindresultaat hebben kunnen brengen. Hiermee is onze samenwerking naar mijn mening geslaagd.”

Bedieningsgemak en tijdwinst via een app op de smartphone
Wat de Sportcampus extra bijzonder maakt is dat de elektrische bedienbare sportinstallaties in de
gymzalen via een app bediend kunnen worden. Een noviteit van Bosan.
De elektrisch bedienbare sportinstallaties - elektrisch verrolbare werkbalken,
basketbalinstallaties aan het plafond en aan de
muur, de hijsunits en het ringensysteem aan het plafond - kunnen
eenvoudig met een smartphone worden aangestuurd. In het startscherm kan de gebruiker kiezen uit de voorgeprogrammeerde
sportinstallaties die in de sportaccommodatie aanwezig zijn.

ger docenten en leerlingen moesten sjouwen met toestellen, heeft
gebruiksvriendelijkheid ook in de sportaccommodatie zijn intrede
gedaan via de elektrische besturing van toestellen. Touwladders,
ringen of een klimnet kunnen gemakkelijk en veilig omhoog worden
gehesen en baskets zijn met één druk op de knop in te stellen op
de gewenste hoogte. Allemaal tegelijk of per veld apart. En met de
elektrisch verrolbare werkbalk kunnen gecertificeerde hijsunits
op verschillende plaatsen in de zaal worden gebruikt. Uiteindelijk
vergroot de afstandbediening middels de app het gebruiksgemak
en de mogelijkheden van een accommodatie en levert het tijdwinst
op tijdens bewegingslessen en trainingen.”

“Het werkt via een gesloten systeem, waarvoor wij de smartphone
leveren met de speciale app", legt Jeroen Oldenhof uit. Waar vroe-
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SPORTACCOMMODATIE
Duurzaamheid

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: SportStroom

Robert den Ouden, SportStroom

“VERBRUIK MINDER ENERGIE,
ZONNEPANELEN KOMEN LATER”
Een duurzame en energiezuinige sportaccommodatie is iets dat veel clubs willen. Maar hoe zorg
je dat alles - in de juiste volgorde - goed geregeld is? Robert den Ouden van SportStroom: “Veel
verenigingen hebben nog geen onderhoudsplanning”
Veel clubs pakken, mede door de subsidieregeling op energie besparende maatregelen, de ‘duurzame’ handschoen op. Tijd om Robert
den Ouden, bestuurder bij SportStroom, onder meer te vragen wat
zijn ervaring is bij clubs.
Wat is ‘duurzaamheid’ eigenlijk voor jou?
“Duurzaamheid is voor mij dat je als club dusdanig de vereniging bestuurt dat sporten toegankelijk en betaalbaar blijft voor toekomstige
generaties. Dat is ook de missie van SportStroom. Uiteindelijk heeft
dat ook met energie te maken, want dat is een van de grootste kostenposten. Als je daar geen grip op krijgt, blijven deze kosten stijgen.”
Wanneer het over duurzaamheid gaat, gaat het vaak meteen over
zonnepanelen…
“Klopt, maar de zonnepanelen zijn het sluitstuk van een traject. Zorg
eerst dat je zo min mogelijk energie verbruikt, dan heb je later ook
minder zonnepanelen nodig om die energie op te wekken. Als je
niet weet wat het verbruik is en je gooit wel het hele dak vol met panelen, dan is dat dweilen met de kraan open. Zorg eerst dat je er
alles aan doet om onnodige energieverspilling tegen te gaan. Kijk
vervolgens of je dat gedeeltelijk of in zijn geheel zelf kunt opwekken.
Vaak wordt de fout gemaakt dat clubs het hele dak vol willen hebben,
terwijl het verbruik onduidelijk is en er nog veel structureel bespaard
kan worden. Dat is economisch niet verantwoord.”
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Hoe belangrijk is het onderhoud?
“We komen bij veel clubs over de vloer, honderden per jaar. De
meeste daarvan hebben geen onderhoudsplanning. Dat is natuurlijk
lastig. Stel, je legt het dak vol met zonnepanelen, maar een jaar later
blijkt dat het dak aan vervanging toe is. Dat is dan niet handig. Onderhoud gebeurt nog te vaak ad hoc: als een lamp kapot is, wordt
deze vervangen. Wij kunnen die onderhoudsplanning maken voor
sportclubs en hen daarmee ontzorgen.”
Geven jullie die tips ook mee aan de sportclubs?
“Aan de lopende band. Er is ook veel belangstelling voor onze energiescans. Een energiescan is een objectief rapport waarin je uiteindelijk de leden kunt laten zien wat zinvol is voor de club. Elke sportvereniging heeft wel een technische man die over dit onderwerp
iets kan en wil roepen. Dat is echter niet objectief. Het is prettig als
een buitenstaander kritisch door de accommodatie gaat en eerlijk
en helder zijn bevindingen opsomt. En daarnaast levert het inzicht
op wat voor jouw club een verantwoorde aanpak is op het gebied
van energiebesparing in combinatie met de onderhoudsplanning.”
Hoe ziet de energiescan er uit in de praktijk?
“Het is een bouwkundig rapport dat aan wettelijke eisen moet voldoen. Onze bouwkundige komt langs en brengt alles in kaart. In het
voortraject heeft hij wel een aantal gegevens nodig, zoals een bouw-
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Review sporting Martinus

tekening en de energie- en waternota. Op locatie neemt hij de gehele schil onder de loep:
muren, daken, plafonds, ramen en ook technische installaties als douche, verwarming, etc.
Hij maakt foto’s en komt uiteindelijk terug met een rapport. Maar ook als hij op de vereniging
is, bespaart de club al geld. Want nadat hij klaar is, drinkt hij vaak nog even een bak koffie
en geeft hij aan wat hij gezien heeft en vraagt dan waarom ze bepaalde zaken niet op een
andere manier doen. Waarom staat de blikjesautomaat aan of brandt de vloerverwarming?
Zelf zie je dat soort dingen vaak niet, dat is een soort bedrijfsblindheid. Op die manier zijn de
kosten van het rapport onder de koffie al terugverdiend. En je kunt als club meteen aan de
slag. Uiteindelijk staat in het rapport opgesomd wat voor jouw vereniging de beste aanpak
en volgorde is: wat iets kost, wat iets oplevert, hoe je het terugverdient en of er subsidie
verkrijgbaar is. Wat we als extra service aanbieden is dat we de veldverlichting in kaart
brengen. En we kijken of het dak geschikt is voor eventuele zonnepanelen. Als uit berekeningen blijkt dat het inderdaad interessant is, hoeft een sportclub geen nieuwe partij te
vragen om de geschiktheid van het dak te beoordelen.”

‘’Wij hebben bij onze vereniging een energiescan laten uitvoeren door SportStroom.
Het resultaat heeft ons verrast: er is bij ons
een lichtje opgegaan in welke energiebesparende maatregelen voor ons interessant
zijn en welke investeringen daarmee gemoeid zijn. Bovendien was het rapport een
echte eye-opener: we zijn op veel situaties
geattendeerd waar we zonder investering
flink op kunnen besparen door simpele aanpassingen. Energiebesparing is een taak
voor de gehele vereniging, door de huidige
kosten per lid aan te geven, moet het mogelijk zijn om onze leden bij de energiebesparende maatregelen te betrekken. Als je
daadwerkelijk de energiekosten wilt verlagen, is de energiescan van SportStroom
een prima vertrekpunt! Wij kunnen aan de
slag!”
Henk Blom – secretaris Sporting Martinus

Zijn sportclubs angstig voor de kosten?
“Dat zijn ze wel, maar daarnaast realiseert men ook dat je dertig procent subsidie kunt
krijgen. Uiteindelijk is een investering vereist, maar ook daar kunnen we een rol in spelen.
We moeten clubs die ons inschakelen wel vaak over de drempel helpen. Vaak zijn ze al veel
geld kwijt aan de accommodatie en als er dan ook nog eens in het rapport staat dat ze
moeten investeren in energiebesparing dan denken ze dat het voor hen niet is weggelegd.
Dat is een misvatting. In de collectiviteit zijn banken eerder bereid te financieren, dan wanneer je als club aankomt bij de bank voor een lening voor één ketel. Clubs moeten ook verbinding met elkaar zoeken. Uiteraard vragen we de subsidie voor de verenigingen aan.”
Welke rol speelt SportStroom daarin?
“Wij faciliteren dat hele traject. Stel er komt uit de scan dat je een nieuwe ketel nodig hebt,
dan kunnen wij helpen dat gefinancierd te krijgen. Dat is wel maatwerk, want de ene keer
ga je naar Stichting Waarborgfonds Sport voor een duurzame garantstelling, en de andere
keer schrijf je lokale fondsen aan. Ook op de gemeentes wordt vaak een beroep gedaan.”
Is er leven na de subsidieregeling?
“Daar hebben we ook al over nagedacht. Ik kan me goed voorstellen dat ook de sportmarkt
steeds meer opschuift naar het betalen voor een dienst dan het kopen van een eigendom.
Dat je bijvoorbeeld geen LED-installatie koopt, maar betaalt voor het aantal branduren. Dan
investeer je als club niet zelf, maar betaal je voor het gebruik van de dienst licht. Maar op
dit moment is de subsidieregeling een mooie steun in de rug bij het volop inzetten op verduurzaming!”
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Het team van SportStroom staat voor u klaar. Kijk voor
meer informatie op www.sportstroom.nl of neem telefonisch contact op via 0512- 745030 of mail naar:
contact@sportstroom.nl
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