
Communicatie in je club 
(via digitaal)

14:00



Hi, Ik ben Gert-Jan

Digitaal adviseur met een passie 
voor sport

Welkom!



Voornaamste 
uitdagingen in 
sportclubs?

Mijn ervaring uit:



Ledenbetrokkenheid Communicatie

Voornaamste uitdagingen in sportclubs

Focus vandaag



CommunicatieDigitaal



Welkom

Waarom?

Hoe schat je de communicatie 
binnen je eigen sportclub in?



Ik ga op reis. En ik neem mee..



Vul verder in per item



De eerste keer



Mijn ervaring bij het inschrijven van een padeltoernooi



Hoe zou ik zelf verwelkomd willen 
worden?



Verplaats je in de (gym)schoenen van 
iemand anders.



Hallo, ik ben nieuw

Denk je aan deze 
personen?

vb.

Een nieuw lid
Een nieuwe (groot)ouder
Een nieuwe sporter
Een nieuwe competitiespeler
Een nieuwe partner
Een nieuwe supporter
..



Hallo, ik wil graag een handje toesteken

Denk je aan deze 
taken?

vb.

Een nieuwe trainer
Een nieuwe vrijwilliger
Een nieuwe bestuurder
..



voorzie ondersteuning.. 

OP MAAT

van een  persoon

en

van een taak

vb. Waar moet ik op letten als ik een 
evenement organiseer?

vb. Waar kan ik mijn racket laten 
bespannen?



Gids de weg binnen je club

→ Welkom, nieuwe vrijwilliger!

→ Wat fijn dat je er bij bent.

→ Dit is jouw aanspreekpunt.

→ Hier vind je onze afspraken, informatie 
over vrijwilligerswerking,...

→ ...
Vanaf het eerste 
contact!



Zorg dat je mensen op een warme 
manier kan ontvangen

→ Stel iemand aan om mensen te 
onthalen

→ Stel een welkomstpakket samen 
met basisinformatie

→ Wees bereikbaar voor vragen.



Waardeer de nieuwelingen

Nieuwe leden, sympatisanten, 
(groot)ouders, vrijwilligers, trainers,.. 
Iedereen die nieuw is.

Bedankt dat je er 
bij was vandaag!

Wow, wat een mooi voorbeeld waren 
deze ouders van onze nieuwe U9 
spelertjes. Zo was het niet alleen op 
het veld, maar ook ernaast een 
plezante match.



Duidelijke communicatie zorgt ervoor 
dat mensen zich welkom voelen en op 

hun gemak voelen in je club.



De eerste keer is de 
basis van een latere 
ambassadeur



Maak tijd voor willen naast 

moeten



Wat de leden echt wilden weten



Welke vragen hebben je leden?

Moeten Willen

Hoeveel kost het?
Hoe zit het met de 
verzekering?
Hoe kan ik me 
inschrijven?
Openingsuren?

Bij wie gaat mijn zoontje 
in de les zitten?
Wat gaan we allemaal 
leren in de training?
Wat is er allemaal te 
doen?



Welke vragen hebben je leden?

Moeten 

Willen80% 20%

Praktisch 

Geeft goesting



Tips voor de sportouders



Je kan niet alles weten
Stel daarom vragen aan je leden



Welke verwachtingen hebben je leden?



Hou samen het vuur brandend



Hanteer een warme communicatiestijl

Koud Warm



Vertel in verhalen hoe het er aan 
toegaat in je club

échte verhalen

van 

échte mensen



Want de mensen maken het leuk..



Want je bent samen in beweging.



Toon de mensen in je club





Geef ruimte en autonomie



Werk dingen samen met je leden uit



Goede club communicatie is voelen dat je 
samen in beweging bent.



Vind het wiel niet opnieuw uit



Vind het wiel niet opnieuw uit

Persoonlijk

Kanalen
Regelmaat

Goesting

VormPlannen



Zet de spotlight op goesting



Zet de spotlight op elk lid.



Plannen



Deel jullie successen



De grote… en de kleine



Maak ruimte voor persoonlijke en verbindende communicatie. 



Experimenteer met de vorm

http://drive.google.com/file/d/1Djop5sQqoahV3KR1AvhVqt0Jf8dykwRo/view


Gebruik de kanalen die je leden al gebruiken.



Communiceer regelmatig

Laat het vlammetje niet 
uitdoven.

Met tussentijdse communicatie hou 
je mensen op de hoogte

&

Toon je dat er iets beweegt



Wat een beweging, wat een energie in je club



En al die energie werkt 
aanstekelijk..



Beweging tonen is beweging 
aantrekken.



Dus laat die mensen die het leuk 
maken anderen meenemen.



Vind de ambassadeurs die je al hebt



Geen probleem.. Je kent ze al..

Caroline
Esther

Freddy
Annick

Robert Peter

Kaat

Tina

Elke

André

Victor

Steffi

Els



En bedank hen..

https://fb.watch/3K46jRFDJa/


BEDANKT!
#weekvandevrijwilliger



En vier samen..



Ondersteun daarom ambassadeurs 
maximaal. 

→ Info-pakket voor je ambassadeurs

→ Wervingskaartje/poster/folder dat 
vrijwilligers kunnen meegeven



Ondersteun daarom 
ambassadeurs maximaal. 

→ Stel eens de vraag aan je ambassadeurs:
“Wat kan jou helpen om nieuwelingen mee te nemen in onze club?”



Ik ga op reis. En ik neem mee..



Bespreek met je buur



Ledenbetrokkenheid Communicatie

Voornaamste uitdagingen in sportclubs

Focus vandaag



Wil jij nog 
verbeteren in deze 
uitdagingen?



Communicatie

Wil jij je (digitale) communicatie nog beter inzetten?

● Doelgericht communiceren
● Dankzij communicatie meer 

engagement
● Hoe digitaal kan helpen

Dit najaar: 5 live provinciale sessies 
met handige methodieken en reflectie
Gratis

Vlas helpt jullie mee groeien..



Ledenbetrokkenheid

Wil jij inzetten op een sterkere ledenbetrokkenheid?

● Hoe creëer je betrokken leden?
● Meer ledenparticipatie?
● Meer initiatief van je leden?

Dit najaar: 3 online sessies 
met handige methodieken en reflectie
Gratis

Vlas helpt jullie mee groeien..



Ledenbetrokkenheid Communicatie

Wil jij nog verbeteren in deze uitdagingen?

Info volgt nog via email en op www.vlas.be

Schrijf je dan zeker in

http://www.vlas.be


Bedankt!
Hebben jullie nog vragen?



Met Goesting
Digitaal sterk aan het werk



Gert-Jan Loix

Digitaal adviseur met een passie 
voor impact

● https://digiraf.gent/
● https://www.linkedin.com/in/gertjanloix/
● gert-jan@digiraf.gent

https://digiraf.gent/
https://www.linkedin.com/in/gertjanloix/

