Jouw club weer compleet
De kans om het vrijwilligerstekort
op te lossen

“Een ‘wondermethode’
heeft zes sportclubs in de
gemeente Venray in een
periode van vijf maanden
meer dan vierhonderd nieuwe
vrijwilligers opgeleverd.”
Dagblad De Limburger

Tennisclub
Rodhe:
135 nieuwe
vrijwilligers
“Bijzonder van
deze methode is de
procesmatige begeleiding.
Dat de cursusleider met
de verenigingen samen de
nieuwe vrijwilligers werft,
dat is geen rocket science,
maar voegt wel echt
waarde toe!”
Prof. Dr. L.C.P.M. Meijs, Erasmus
Universiteit Rotterdam

De pluspunten van de methode
Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd:
• Zelf gestelde targets worden altijd meer dan gehaald
• Gestructureerde aanpak
• Praktijkgerichte aanpak met praktische haalbaarheid
• Verenigingsvriendelijk
De verenigingssport in Nederland verkeert in een crisis. Erica Terpstra, oudvoorzitter NOC*NSF, noemt het tekort aan vrijwilligers het grootste probleem van
de sport in Nederland. Bij veel bestuurders is de werkdruk onaanvaardbaar hoog
omdat de taken door steeds minder vrijwilligers moeten worden gedaan.
Die druk op vrijwilligers wordt alleen maar groter door vergrijzing en krimp.
De meeste vrijwilligers vallen in de leeftijdscategorie 40-64. Er wordt een
enorme daling verwacht in deze categorie, waardoor het steeds moeilijker wordt
vrijwilligers te vinden.
Met de methode Meer Vrijwilligers in
Kortere Tijd ligt de oplossing voor het
grijpen. In Noord-Holland namen al ruim
100 verenigingen succesvol deel aan de
workshops en behaalden het door hen
gewenste aantal vrijwilligers.
Ook Huis voor de Sport Limburg start

nu in samenwerking met Provinciale
Overkoepeling Vrijwilligerscentrales Limburg
(POVL) het project Meer Vrijwilligers in
Kortere Tijd. In vier workshops worden
verenigingen gecoacht nieuwe vrijwilligers
aan te trekken. Gemiddeld is ruim 80% van
de leden van sportverenigingen met deze
methode bereid tot vrijwilligerswerk.

• Geschikt voor alle verenigingen
• Procesmatige, oplossingsgerichte begeleiding tijdens
de cursus
• Internetapplicatie biedt verenigingen de
mogelijkheid tot goede verwerking

Kosten

Aanmelden

De kosten voor de introductiebijeenkomst bedragen € 450
en voor een serie van vier workshops betaalt een gemeente
€ 3.500, waarbij maximaal 10 verenigingen kunnen
deelnemen. We adviseren u om per vereniging meerdere
deelnemers in te zetten, om binnen de vereniging de
kennis te kunnen overdragen en verspreiden.

Voor meer informatie of aanmelden,
neemt u contact op met Cristan Segers van
Huis voor de Sport Limburg:
tel. 046 477 05 90 of
c.segers@huisvoordesport.org.

Huis voor de Sport Limburg
Huis voor de Sport Limburg is de provinciale sportorganisatie voor de breedtesport
die verenigingen helpt met advies en begeleiding om voldoende vrijwilligers en leden
aan te trekken en een passend aanbod te ontwikkelen. Zodat iedere Limburger in
beweging blijft. Want beweging is vooruitgang!

POVL
Provinciale Overkoepeling Vrijwilligerscentrales Limburg ondersteunt alle 18
Vrijwilligerscentrales in Limburg met het organiseren van gezamenlijk overleg,
themabijeenkomsten en scholing. Daarnaast ondersteunt POVL op het gebied
van kwaliteitszorg en innovatie. Vrijwilligerscentrales bemiddelen op hun beurt
in vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages. Verder ondersteunen zij de lokale
vrijwilligerscentrales en promoten vrijwilligerswerk.

“De eenvoud en
effectiviteit van deze
methode spreken mij
enorm aan.”
Kirsten van der Kolk, MVKT
ambassadrice, Olympisch kampioen

Contact
Huis voor de Sport Limburg
046 477 05 90
www.huisvoordesportlimburg.nl
info@huisvoordesport.org
www.meervrijwilligersinkorteretijd.nl

www.huisvoordesportlimburg.nl
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