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Hoe bereik je nieuwe deelnemers met een smalle beurs?

30 maart 2021



https://www.youtube.com/watch?v=G2rFaJnd9J4

Filmpje: De waardenvolle club – Frank van Eekeren

https://www.youtube.com/watch?v=G2rFaJnd9J4


De waardenvolle club

• Sportieve waarden
• Culturele waarden
• Zakelijke waarden
• Publieke waarden

Ben jij als club/vereniging/organisatie zichtbaar voor iedereen?



Waardenvolle club bereiken?

1. Theorie van verandering
afspraken met juiste mensen over jouw bijdrage aan maatschappelijk vraagstuk

2. Slim Partnerschap
met partners binnen en buiten organisatie maatschappelijk vraagstuk aanpakken

3. Momenten van de waarheid
faciliteren van waardenvolle ontmoetingen

www.dewaardevolleclub.nl
Frank van Eekeren

http://www.dewaardenvolleclub.nl/


Tips | Zichtbaarheid en aandacht voor iedereen

▪ Het begint met het creëren van een mindset dat je WIL bijdragen aan de oplossing.
▪ Laat duidelijk zien waar je voor staat (visie-missie: waarom doe je dit) en laat zien hoe je dit in de praktijk 

brengt (wat doe je)
▪ Zoek in partnerschap nadrukkelijk de ervaringsdeskundigen Omarmen op: omarmenvught@gmail.com
▪ Creëer momenten van waarheid in de praktijk waarmee je laat zien dat je werkelijk WIL bijdragen aan de 

oplossing. Geen woorden, maar daden.
▪ Maak duidelijk waar mensen binnen de club/organisatie terecht kunnen met vragen over financiën, bijv. een 

vertrouwenspersoon.
▪ Ga je flyeren, een advertentie plaatsen, aandacht vragen voor je club? Benoem dat iedereen kan meedoen, 

bijv. via Jeugdfonds Sport&Cultuur, Leergeld of Meedoenregeling.
▪ Voor intermediairs: ouders kunnen én contributie voor sport én voor cultuur voor hun kind aanvragen. Ze 

hoeven dus niet te kiezen.
▪ Contributie innen via automatische incasso is voor veel mensen met geldzorgen een grote drempel om zich 

aan te melden. Reik deze mensen een oplossing aan en communiceer dat duidelijk.
▪ Ben jij in de gelegenheid om in een vroeg stadium te signaleren dat mensen stress hebben vanwege hun 

geldzorgen? Attendeer hen dan op de mogelijkheden om via financiële ondersteuning toch te kunnen 
sporten of aan cultuuractiviteit mee te doen. Dit zorgt voor de nodige ontspanning.

mailto:omarmenvught@gmail.com


Wat ga jij doen?
Wat ga jij veranderen?



Ellen Huinink
Coördinator kinderarmoede

Gemeente Vught
mail@ellendoet.nl

06-10939996

Volgende keer

Dinsdag 6 april om 10:00 uur én om 19:30 uur

VolwassenenFonds


