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Een onthaalbrochure voor je sportclub 
 
Dit model voor een onthaalbrochure dient als voorbeeld voor sportclubs die zelf een onthaalbrochure willen 
maken of vernieuwen. Er werd bij het opstellen van dit model geprobeerd met zo veel mogelijk aspecten rekening 
te houden die in een onthaalbrochure aan bod kunnen/moeten komen. Je kan dit model gebruiken als basis voor 
de onthaalbrochure van je eigen sportclub. Het spreekt voor zich dat er nogal wat zaken moeten aangepast 
worden in functie van je eigen sportclub en dat eigen creativiteit wenselijk is. 
 
Onder elk item staan tips om je te helpen de verschillende items op een goede en duidelijke manier in te vullen.  
 

 
 
De Vlaamse Sportfederatie vzw is de koepelorganisatie die 83 erkende en gesubsidieerde Vlaamse 
sportfederaties in Vlaanderen bundelt. De VSF ondersteunt en vertegenwoordigt die federaties, goed voor meer 
dan 20.000 clubs, en is daarmee spreekbuis van de Vlaamse sportwereld. Elke sportclub die aangesloten bij is bij 
een bij de VSF erkende federatie is via haar sportfederatie vertegenwoordigd binnen de VSF. In 2009 lanceerde 
de Vlaamse Sportfederatie vzw het Dynamo Project, managementondersteuning voor sportclubs. De steeds 
complexere regelgeving, het dalend aantal vrijwilligers, de verhoogde concurrentie met commerciële 
initiatieven,… zorgen voor een toenemende bewustwording van de nood aan praktijkgerichte, bestuurlijke 
ondersteuning voor sportclubs. De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Dynamo Project hét hulpmiddel aan 
sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak. De hoofdopdrachten van het Dynamo 
Project: 

• informatie verstrekken: gebruiksvriendelijke brochures, flyers of tools 
• een centraal aanspreekpunt zijn voor de sportclubs (helpdesk) 
• managementvormingen en bijscholingen organiseren 
• individuele maatbegeleidingen voor sportclubs voorzien  

De diensten van het Dynamo Project zijn voor sportclubs aangesloten bij een VSF sportfederatie (grotendeels) 
gratis. Wil je meer weten over de Vlaamse Sportfederatie vzw en het Dynamo Project, surf dan naar 
www.vlaamsesportfederatie.be en www.dynamoproject.be.  

Welkomstwoord 
Een welkomstwoord is niet noodzakelijk, maar het geeft mensen een eerst indruk van de club. Denk daarom 
goed na welke boodschap je het nieuwe lid (en eventueel zijn of haar ouders) wil meegeven. Dat kan een 
simpele verwelkoming zijn, maar het kan ook een specifiekere boodschap zijn over de sportclub of een vraag om 
zo snel mogelijk enkele zaken in orde te brengen. 
Je kan hier ook vermelden wat er verder in deze onthaalbrochure te lezen valt. 
 
Wellicht is het moeilijk om jouw volledige clubwerking in 1 brochure weer te geven. Probeer de meest relevante 
informatie voor nieuwe leden te onderscheiden van minder belangrijke informatie. Wees daarbij zeer concreet en 
vermijd “vakjargon” of termen waarmee een nieuw lid nog niet vertrouwd is. 

In de groene kaders vind je fictieve voorbeelden van concrete invulling. 
 
Na het lezen van een groene kader kan je die uiteraard verwijderen en een eigen invulling geven. 
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Denk na over de schrijfstijl: “je” is persoonlijker dan “u”. Gebruik in de brochure altijd dezelfde aanspreekvorm. 
 
Gebruik korte zinnen. Dat maakt de brochure vlotter leesbaar. Daardoor kunnen ook personen die minder goed 
Nederlands spreken/verstaan, de informatie gemakkelijker begrijpen.  
Beelden zeggen soms meer dan woorden. Gebruik gerust enkele foto’s in de brochure.  
Twijfel je of je bepaalde foto’s mag gebruiken?  
Neem dan even contact op met het Dynamo Project op 09 243 12 94 of via info@dynamoproject.be  

1. Inhoudstafel 
Een inhoudstafel geeft een duidelijk overzicht van wat in de onthaalbrochure staat. Lezers kunnen zo bepaalde 
zaken snel terugvinden. 

2. De club 

2.1 Algemene informatie 

Hier geef je kort informatie over de betekenis van jouw club. Vermeld zeker de missie (en visie) van de club als 
die er is. 
 

• Wat wil de club zijn en doen? Een topclub voor talenten, een recreatieve club voor iedereen, of een 
aangename mix tussen de twee? 

• Bij welke erkende Vlaamse sportfederatie is de club aangesloten?  
Nog niet aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie? Dat biedt nochtans heel wat voordelen. 
Neem een kijkje op www.vlaamsesportfederatie.be of neem contact op voor meer informatie via 09/243 
12 90 of info@vlaamsesportfederatie.be. 

• Is de club erkend door de gemeente?  
• Heeft de club een kwaliteitslabel? 
• Zijn er andere zaken die de club typeren (bv. ledenaantal)? 
• Maak je als lid van de club deel uit van de algemene vergadering van de club (als de club een vzw is)? 
• Clubgeschiedenis? 
• Maak hier ook duidelijk de verwijzing naar de clubwebsite (indien die er is). 

2.2 Structuur van de club/organogram 

Geef binnen “structuur van de club” aan hoe de basisstructuur van de club in elkaar zit. Dat kun je voorstellen 
aan de hand van een organogram of zonder organogram via een korte tekst of opsomming.  
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Je kan er ook voor kiezen om dit item niet apart te vermelden. Via de twee onderstaande items “raad van 
bestuur” en “Comité’s, cellen, …” wordt de structuur van de club wellicht ook duidelijk. De keuze of je de structuur 
van de club al dan niet apart toelicht, kan afhangen van de complexiteit van de structuur.  

Voorbeeld organogram: 

 
 
voorzitter: 

• leidt de vergaderingen van de raad van bestuur en de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
• doet officiële mededelingen aan leden 
• vertegenwoordigt de club naar buiten en zorgt voor contacten met (nieuwe) sponsors 

 
raad van bestuur: 

• bestuurt de club in alle facetten 
• stelt het beleidsplan op 
• vergadert daarvoor minstens 1x per maand 

 
cel evenementen: 

• brengt ideeën aan voor en coördineert het evenementenbeleid van de club 
• delegeert de organisatie van evenementen aan leden 
• zit de evenementvergaderingen voor 

 
cel jeugd 

• bestaat voornamelijk uit ouders, trainers en enkele jeugdleden 
• zorgt voor het algemeen jeugdbeleid 
• fungeert als aanspreekpunt bij problemen/vragen in verband met de jeugdwerking 
• heeft een goed contact met het bestuur 

 
cel trainers: 

• bestaat uit alle trainers 
• zorgt voor een goede samenhang in het sportief beleid van de club 

 
cel kantine: 

• zorgt voor bemanning en goede werking van de kantine 
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2.3 Raad van bestuur 

Het is belangrijk dat je de raad van bestuur zo persoonlijk mogelijk voorstelt. Geef dus niet enkel een opsomming 
van personen met hun functie, maar omschrijf kort wat die functie inhoudt. Maak de mensen duidelijk wie wat 
doet. Functies als “penningmeester”, “secretaris” en “catering” zijn voor de meeste mensen niet duidelijk.  
Waak er bij de omschrijving over dat je de belangrijkste taken opsomt. Vraag je je af of iets belangrijk genoeg is 
om te vermelden? Denk dan vooral of het voor (de ouder van) het lid nuttig is om die informatie al dan niet te 
kennen. 
 
Soms weten (nieuwe) leden niet dat bestuurders vrijwilligers zijn. Het is goed om dat even te vermelden. 
 
Zorg ook voor een persoonlijke toets. Geef bijvoorbeeld aan hoe de bestuurder betrokken geraakte bij de club. 
Een foto is daarbij zeker een meerwaarde, zo wordt een bestuurslid ook gemakkelijker herkend en 
aangesproken. 

Bijvoorbeeld: 
NIET WEL 
Filip De Coene is verantwoordelijk voor materiaal en 
catering. 

Foto 

Filip De Coene is de papa van Max (6 jaar) en Floor (11 
jaar). Filip heeft zelf nooit gedanst, maar vindt het leuk 
om zich in te zetten voor de dansclub van zijn kinderen. 
Filip De Coene zorgt doorheen het jaar dat het 
benodigde materiaal van de club aangekocht en 
onderhouden wordt en telkens op tijd op de juiste plaats 
staat. De nieuwe muziekinstallatie die tijdens de 
trainingen gebruikt wordt is één van de realisaties van 
Filip. Daarnaast coördineert Filip het restaurant en de 
bar tijdens ons jaarlijkse jeugdtornooi en de 
mosselsouper. Wens je hier ook jouw steentje bij te 
dragen, dan is Filip jouw man! 

Sara Vandamme is penningmeester 

Foto 

Sara Vandamme is speelster bij de eerste ploeg en is 
graag met cijfertjes bezig. Daarom is zij verantwoordelijk 
voor het clubbudget. Sara bewaakt de inkomsten en 
uitgaven van de club. Daarnaast regelt Sara alle 
administratieve zaken in verband met de inschrijving 
van de leden. Maak het Sara dus gemakkelijk en zorg 
dat je lidgeld in inschrijvingsfiche zo snel mogelijk in 
orde zijn. 
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Belangrijk! We spreken over een raad van bestuur. We doen dat omdat 2/3 van de sportclubs een vzw is en dus 
een raad van bestuur heeft. Feitelijke verenigingen hebben vaak ook een bestuur aangesteld en kunnen 
bovenstaande ook toepassen. 
 
Ben je zelf nog geen vzw, maar wil je hier meer informatie over? Of wil je hulp bij het omvormen van jouw 
vereniging tot een vzw? Contacteer Dynamo Project via www.dynamoproject.be of 
info@vlaamsesportfederatie.be. 

2.4 Commissies, cellen,… 

Sommige clubs hebben naast hun raad van bestuur nog commissies, cellen, … Veel clubs doen dat vanuit het 
principe “vele handen maken licht werk”. Stel de verschillende commissies of andere structuren dan ook kort 
voor. Indien mogelijk vermeld je best een contactpersoon per structuur.  
 

 
 

3. Nieuw lid?! 

3.1 Tips voor nieuwe leden 

Hier kun je concrete en duidelijke informatie geven over zaken die voor een nieuw lid wellicht nog niet helemaal 
duidelijk zijn. Je kan werken met “vraag/antwoord” of met algemene informatie over trainingsuren, 
terreinreservaties, wedstrijden, activiteiten,… 

Cel jeugd  
In de cel jeugd kunnen leden en ouders die onze jeugdwerking nog beter willen uitwerken hun 
ideeën meegeven. Daarnaast helpen de leden van de cel jeugd jaarlijks actief mee tijdens het 
jeugdtornooi en de chocoladeverkoop. 
Uit elke trainingsgroep zit er minstens één ouder in de cel jeugd. 
De cel jeugd vergadert één keer per maand in de sporthal “Sportbal” in Gent. Wil je ook deel 
uitmaken van de cel jeugd? Of heb je een idee dat je eens aan de cel jeugd wil voorleggen? 
Contacteer dan de coördinator van de cel jeugd “Petra De Slimme” via Petra@deslimme.be. 
 
Cel vrijwilligers 
Bij de voorbereiding van ons jaarlijks jeugdtornooi en de chocoladeverkoop gaat de cel 
vrijwilligers op zoek naar helpende handen. Zij mailen de leden met de vraag om te helpen, 
vullen de helperschema’s in en ondersteunen de helpende handen tijdens de activiteiten. De cel 
vrijwilligers komt in de voorbereiding van het jeugdtornooi (vooral in oktober en november) en de 
chocoladeverkoop (vooral in februari en maart) enkele keren samen.  
Heb je zin om deel uit te maken van de cel vrijwilligers? Contacteer dan de 
vrijwilligerscoördinator “Jan De Slimme” via Jan@deslimme.be. 
 
Cel evenementen 
De cel evenementen organiseert jaarlijks een aantal evenementen: het kerstdiner, de 
gezinsbrunch, het sinterklaasfeest, de afsluitende barbecue,… Zin om mee te helpen met de 
organisatie daarvan? Neem dan contact op met de coördinator van de cel evenementen “Sylvie 
De Slimme” via Sylvie@deslimme.be.   
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Hoe word ik lid? 
Je mag drie trainingen komen proberen. We vragen meteen jouw e-mailadres om belangrijke 
informatie door te mailen. Beslis je nadien om je in te schrijven, dan ontvang je van de 
verantwoordelijke voor de inschrijvingen een e-mail met de vraag om het lidgeld over te 
schrijven. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt: … (invullen of tabel met verschillende bedragen 
invoegen).  
 
Je kan volgende kortingen of tegemoetkomingen krijgen voor het lidgeld: 

- korting voor een tweede, derde, … gezinslid: 10 euro vanaf het tweede gezinslid 
- Veel mutualiteiten geven tegemoetkomingen van zo’n 20 euro per persoon op het 

lidgeld bij een club van een erkende Vlaamse sportfederatie. Geef het formulier aan 
de trainer, die bezorgt het jou ingevuld en ondertekend terug. 

 
OCMW’s en sportdiensten hebben vaak een volledige kijk op andere 
terugbetalingsmogelijkheden voor financieel kansarmen in jouw gemeente.  
 
Naast de betaling van het lidgeld vragen we je ook een fiche met je gegevens in te vullen. Die 
fiche moet ook ondertekend worden door de huisarts die bevestigt dat je geschikt bent om te 
sporten. De fiche moet binnen de twee weken terugbezorgd worden. Dat is heel belangrijk in 
functie van de verzekering. 
Van zodra je inschrijvingsgeld betaald is en je fiche correct ingevuld terugbezorgd is, ontvang 
je je lidkaart. 
 
Moet ik iets aankopen om te kunnen deelnemen aan de trainingen? 
Geef hier aan indien het nieuw lid een specifieke uitrusting of materiaal moet (of kan) 
aankopen, zoals een clubtraining, T-shirt, een badmintonracket, een judopak, een zwembril, 
extra bescherming, eigen bal,… 
 
Wat moet in mijn sporttas? 
Zorg altijd voor een de gepaste sportuitrusting en een handdoek en douchegel. Elk clublid 
(vanaf de pupillen) is verplicht om te douchen. Zorg ook altijd voor een flesje drank. Enkel 
water en sportdrank zijn toegestaan op training en tijdens de wedstrijden. Je mag iets 
meebrengen om te eten, zolang het gezond en voedzaam is (geen snoep, chips,…). 
 
Kledij 
Op training kies je welke kledij je aandoet. We raden je aan altijd een T-shirt, short, 
sportkousen en sportschoenen (met witte zool) aan te doen. Je kan, indien gewenst, ook een 
trui en lange broek aandoen. 
Op wedstrijd moet je de clubtraining aandoen bij het vertrek naar de wedstrijden. Ter plaatse 
krijg je een T-shirt en short van de club.  
 
Welke schoenen koop ik het best? 
De schoenen moeten een witte zool hebben, omdat ze anders de sportvloer beschadigen. Je 
moet zeker geen nieuwe schoenen kopen voor de trainingen. Wil je dat toch doen, dan raden 
we je schoenen aan van het merk …  
Let er zeker op dat je schoenen … (specifieke aandachtspunten voor jouw sport).  
In (…deze winkel…) ontvang je als clublid advies en een extra korting van …%. 
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3.2 Wat krijg je als lid van onze club? 

Vermeld hier wat het (nieuwe) lid allemaal van de club krijgt in het kader van zijn of haar lidmaatschap. 
 

 
 

Als lid krijg je volgende zaken: 
- Als lid ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training en tijdens de 

verplaatsing van en naar de trainingen. Daarnaast ben je verzekerd voor alle andere 
clubactiviteiten.  

- Afhankelijk van jouw groep train je één, twee of drie keer in de week onder begeleiding 
van gekwalificeerde trainers in de gepaste sportinfrastructuur  

- Vanaf de pupillen speel je minstens maandelijks een tornooi of wedstrijd. Meer 
informatie hierover vind je onder rubriek 4. 

- Elk lid ontvangt een club T-shirt. Vanaf de pupillen ontvangt elk lid ook een 
trainingspak. Dat trainingspak krijg je voor de volgende twee jaar. Ben je je training 
kwijt? Dan kun je een nieuwe aankopen (prijs: … euro) 

- Onze club gaat in de zomer elk jaar op buitenlands tornooi (extra bijdrage).  
- Onze club organiseert jaarlijks een sportkamp (paasvakantie) 
- Onze club organiseert voor de pupillen en ouders een stage in de krokusvakantie. 

 
Maar onze sportclub is méér dan jouw eigen sportbeoefening. Naast bovenstaande zaken, kun 
je ook nog het volgende van ons verwachten: 

- Je bent via onze club aangesloten bij “…(erkende Vlaamse sportfederatie)”. Dankzij 
die aansluiting ontvang je (drie)maandelijks het tijdschrift en geniet je van de vereiste 
verzekeringen als sporter en als vrijwilliger.  

- gratis toegang voor alle thuiswedstrijden van onze club. 
- extra activiteiten zoals de clubdag, de jeugddag, het sinterklaasfeestje, … (zie 

Activiteitenkalender) 
- Altijd toegang tot ons clubhuis waar je met andere sporters/ouders gezellig kan praten. 
- In (deze winkel) ontvang je als clublid een korting van …% (op vertoon van je lidkaart).  
- … 
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3.3 Wat vragen we van jou? 

Geef hier aan wat je verwacht van (ouders van) nieuwe leden. Geef indien mogelijk ook aan waarom. Vermeld 
bijvoorbeeld dat de club enkel op basis van hardwerkende vrijwilligers draait en dat het daarom essentieel is dat 
iedereen ook een steentje bijdraagt. 
 

 
 

3.4 Vragen? 

Maak hier de verwijzing naar de rubriek “Veelgestelde vragen”. (zie verder) 
 

Het aanbieden van de trainingen en andere activiteiten vergt van de club zowel financiële als 
menselijke investeringen. Daarom vragen we volgende zaken van onze leden: 
 
Betaling lidgeld 
(Voer hier een tabel in met de verschillende soorten lidgelden, inclusief kortingen) 
 
Verschillende mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. Informeer hier 
zeker eens voor bij jouw mutualiteit.  
 
Heb je moeilijkheden om het inschrijvingsgeld te betalen? De sportdienst (telefoonnummer) of 
het OCMW kunnen je helpen om voor een oplossing te zorgen. 
 
Engagement leden en ouders 
Ondanks het grote engagement van de trainers en bestuurders, hebben we ook de hulp van 
ouders en leden nodig om de club draaiende te houden en de toffe clubsfeer te garanderen. Als 
lid en ouder ben je immers een deel van onze club en vragen we dat je een inspanning levert 
om: 

- minstens op één activiteit (jeugdtornooi, chocoladeverkoop of mosselsouper) te komen 
helpen 

- minstens twee keer per jaar de truitjes te wassen en de spelers te voeren naar een 
uitwedstrijd. Let op! We vragen dat de ouders ervoor zorgen dat de kinderen hun 
gordel dragen tijdens de verplaatsingen. Kosten voor het vervoer worden wel/niet 
terugbetaald (zowel: systeem uitleggen). 

- Wie méér wil doen is zeker welkom!! Vul dan het strookje achteraan deze brochure in 
en geef het aan vrijwilligerscoördinator Jan De Slimme of mail naar jan@deslimme.be.  

- het intern reglement en de afspraken na te komen (zie 5. Intern reglement) 
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4. De trainingen + leeftijdscategorieën 

4.1 Algemeen 

Geef hier  
- de algemene indeling van de trainingsgroepen (bv. per leeftijd en/of per niveau) 
- een overzicht van de verschillende trainingslocaties, met vermelding van het adres  
- indien mogelijk (afhankelijk van de grootte van de club en het aantal trainingen) een algemeen overzicht 

van alle trainingen 

4.2 Informatie per (trainings)groep 

Geef hier per groep: 
- de indeling per leeftijd en/of niveau 
- de trainingsuren en –locatie (en eventueel de uren en locatie van de wedstrijden) 
- informatie over de trainer 
- desgevallend informatie over de ploegverantwoordelijke (of verantwoordelijke ouder) die als 

aanspreekpunt fungeert voor vragen 
- algemene informatie over de groep: op welke discipline traint men, belangrijke afspraken voor die groep, 

specificaties,… 
 

Ben je een nieuw lid, dan heb je zeker heel wat vragen. Hierboven gaven we al heel wat 
basisinformatie. Heb je nog vragen? Neem even een kijkje in onze voorlaatste rubriek “Veelgestelde 
vragen” of contacteer je trainer. 
Neem zeker ook geregeld een kijkje op onze clubwebsite. Daar vind je alle info en nieuwigheden. 
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5. Intern reglement 
Veel clubs hebben een intern reglement of huishoudelijk reglement, afspraken en gedragscodes voor hun 
trainers, sporters, bestuursleden, vrijwilligers en/of ouders. Toch weten veel leden dat vaak niet.  
 
In deze rubriek kun je het intern reglement, afspraken en/of de gedragscode(s) invoegen. Heb je nog geen 
afspraken? Wellicht zijn er heel wat impliciete regels in de club, die je eens kunt neerschrijven. 
Het Dynamo Project heeft alvast een model van huishoudelijk reglement opgesteld. Surf daarvoor naar 
www.dynamoproject.be.  
 
Vermeld ook waar leden eventuele klachten kunnen melden. Dat kan een contactpersoon binnen en/of buiten de 
club zijn.  

Mini’s – elke zaterdag (10u-11u30) 
sporthal “Sportbal”, stationsstraat 1, Gent. 
 
Voor wie? Jongens en meisjes geboren in 2006 en 2007 
 
Lore is de trainster van onze jongste groep. Lore (21 jaar) is studente. Ze is initiator handbal en 
geeft sinds 2007 training in onze club. Ze wordt op de trainingen bijgestaan door Eline, die haar 
tweede jaar training geeft.  
De mini’s leren speelsgewijs rollen, springen, gooien, vangen,… Kortom: echt handballen doen 
we nog niet. We sporten en spelen er wel op los. We spelen nog geen tornooien of wedstrijden. 
 
De mini’s nemen elke training een pauze. Water of een sportdrankje meenemen raden we aan, 
maar geen koekjes of fruit omdat we anders te veel tijd verliezen. 
We vragen dat de ouders de kindjes ten laatste om 11u35 komen ophalen, zodat de trainsters 
kunnen starten met de volgende training. Ouders wachten op hun kindjes in de kleedkamer zodat 
we de les in alle rust kunnen beëindigen. 
 
Twee keer per jaar organiseren we een open training. Dan kun je komen kijken en zelfs meedoen 
tijdens de training van je zoon of dochter. 
Heb je vragen? 
Contacteer Lore (via 0123/45 67 89 of lore@lore.be) of Eline (via 0123/45 67 89 of 
eline@eline.be).  
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Fair play, respect en teamsfeer zijn de sleutelbegrippen binnen onze sportclub.  
 
Volgende zaken kunnen onder andere deel uitmaken van een intern reglement: 

- afspraken over stiptheid, respect en beleefdheid 
- afspraken over gezond sporten (hygiëne, verzorging en voeding) bv. melden van een 

blessure aan de trainer 
- afspraken over infrastructuur, kledij en materiaal bv. niemand verlaat de training tot 

alles opgeruimd is 
- afspraken over ethisch verantwoord sporten (in onze club is er aandacht voor elk kind: 

talent of niet. Daarom zorgen de trainers ervoor dat elk kind voldoende speelkansen 
krijgt) 

- houding van de ouders: positieve ingesteldheid, maar geen overdreven aandacht voor 
de prestaties van uw zoon/dochter 

- afspraken voor de vrijwilligers (verzekeringen, onkostenvergoedingen, …) 
- regels in verband met opzegging van lidmaatschap en transfers  
- … 

 
Elk lid van onze club kent dit reglement. Merk je dat iemand het toch niet naleeft, spreek die 
persoon daar dan gerust vriendelijk op aan.  
 
Wil je iets melden of heb je een klacht? Mail dan naar onze clubvertrouwenspersoon via 
anne@club.be.  
Wil je iets melden buiten de club? Neem dan contact op met (…de sportfederatie van jouw 
club…). Zij kunnen je verder helpen of gericht doorverwijzen. 
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6. Activiteitenkalender 
Naast het reguliere aanbod organiseren heel wat sportclubs extra activiteiten: 

- tornooien 
- sportkampen 
- stages 
- Week van de Sportclub 
- sinterklaasfeestje, paasfeestje, kerstfeestje,… 
- startdag, “Open-club-dag” 
- mosselsouper, chocoladeverkoop,… 
- fuif, barbecue,… 

 
Het is goed dat de leden op voorhand weten wanneer die plaatsvinden. Op die manier kunnen ze de activiteiten 
plannen, en geef je hen een totaaloverzicht.  
Zo’n totaaloverzicht is des te meer belangrijk voor inzamelacties. Als je op voorhand aankondigt dat er twee 
inzamelacties per jaar zijn, dan is dat ook meteen duidelijk voor iedereen. 
Ook activiteiten waarvan de datum nog niet vast ligt, vermeld je best al. 

7. Veelgestelde vragen 
Nieuwe leden hebben vaak nog heel wat vragen. Door die vragen op te nemen in de brochure, vermijd je dat het 
bestuur of de trainers steeds dezelfde vragen krijgen. Door het principe van vraagstelling te hanteren in de 
brochure, komt de informatie ook iets “lichter” over. 
 
Welke vragen en antwoorden in de brochure opgenomen worden, beslissen jullie zelf.  
Let op! neem enkel algemene antwoorden op. Als het antwoord verschilt per trainer, vermeld dat dan. 
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8. Algemene contactgegevens 
Hier kan je een lijst plaatsen met de contactgegevens van alle personen die iets met de club te maken hebben. 
Bestuursleden, de jeugdcoördinator, vertrouwenspersoon, trainers, terreinonderhouder, celafgevaardigden… 
 
Vermeld ook zeker het algemeen adres van de club (maatschappelijke zetel voor een vzw), een algemeen 
telefoonnummer en de website van de club. 
 
 

Wat te doen bij een blessure/ongeval? 
 
Maak hier de verwijzing naar de verzekeringspapieren die te downloaden zijn van jullie website, of 
aangevraagd kunnen worden bij een bepaald persoon. 
Vermeld ook duidelijk hoeveel tijd er is alvorens de papieren moeten ingevuld worden. 
De club kan eventueel beslissen om het lidgeld terug te betalen in geval van een ernstige 
blessure. 
 
Er wordt gevraagd om kindjes met de auto te voeren naar wedstrijden. Moet dat? 
 
Maak als club duidelijk dat het belangrijk is dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Zoniet overleeft 
een club niet. Mensen die geen auto ter beschikking hebben, kan je vragen om andere taken uit te 
voeren (truitjes wassen,…). 
 
Mag ik vriendjes meebrengen naar training? 
Wat als ik niet naar een training kan komen? 
Ik kom van een andere club, moet ik nog zaken in orde brengen? 
Ik wil deze club verlaten, moet ik nog zaken in orde brengen? 
Ik wil graag helpen met het uitbaten van de kantine. Kan dat? 
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9. Nuttige links 
Maak hier de verwijzing naar de clubwebsite en andere interessante websites, tijdschriften, evenementen,… 

10. Strookje voor helpende handen 
Heeft jouw club ook elk jaar opnieuw nood aan helpende handen? Dan is het goed alle vrijwilligerstaken, hoe 
groot of klein ook, eens op te lijsten. Vraag aan nieuwe leden via onderstaand strookje of en in welke mate ze 
bereid zijn te helpen in de club.  
Zet daarbij de meerwaarde centraal. Zo kan men de club en andere ouders op die manier leren kennen, of is men 
meer betrokken bij de hobby van zijn of haar kind. 
Voorzie verschillende strookjes (voor het lid zelf, papa, mama, grootouder,…). 
 

Algemene contactpersoon is voorzitter Henry Sport, Henry@sport.be, 0123/45 67 89. 
 
Het algemeen adres van onze club is: 
Sportstraat 1 
1000 Brussel. 
 
Hieronder vind je andere contactpersonen 
 

bestuur 
naam functie adres tel. e-mail 
De Rycke Arne voorzitter … … … 
Verburgt Dorien ondervoorzitter … … … 
… … … … … 
… … … … … 

trainers 
naam functie adres tel. e-mail 
Stas Patrick trainer miniemen … … … 
Vanmarcke Stan trainer pupillen … … … 
… … … … … 

celafgevaardigden 
naam functie adres tel. e-mail 
De Bock Lien cel vrijwilligers … … … 
Helderweirdt Johan cel evenementen … … … 
… … … … … 

 



 
 

 Een onthaalbrochure voor je sportclub 
 

  16/16 

Let op! Misschien zijn nieuwe leden niet meteen geneigd om extra te helpen in de club. Stuur onderstaand 
strookje dus het best ook naar de andere leden. 
 

 

Ondanks het grote engagement van de trainers en bestuurders, hebben we ook de hulp van 
ouders en leden nodig om de club draaiende te houden en de toffe clubsfeer te garanderen. 
Dat alles met slechts één doel voor ogen: toffe, goedkope en kwalitatieve sport- en 
nevenactiviteiten voor jouw kind organiseren. 
 
Maak je twee minuten tijd om dit strookje in te vullen en af te geven aan de trainer(s) of 
vrijwilligerscoördinator Jan? Je mag de antwoorden gerust ook mailen naar jan@deslimme.be. 
 
We vragen elk lid om op minstens één activiteit te helpen. 
We vragen dat de (groot)ouders van elk lid minstens twee keer per jaar de truitjes wassen en 
twee keer per jaar spelers voeren naar een wedstrijd.  
Ben je bereid af en toe nog een extra handje te helpen binnen de werking van de club? 
Ja/Nee 
 
Op welke basis ben je bereid dat te doen?  
Meermaals per week / wekelijks / maandelijks / enkele keren per jaar / 1 keer per jaar 
 
Met welke zaken wil je ons helpen? Denk daarbij aan: wat doe ik graag, wat kan ik goed, wat 
heb ik al gedaan voor de club, wat lijkt me leuk om te doen? 
Kruis gerust alles aan waarin je in geïnteresseerd bent. Dat betekent uiteraard niet dat we je 
ook zullen vragen om dat ook allemaal te doen. In samenspraak met jou kijken we dan welke 
taken je wel of niet op jou kan nemen. 

- administratieve hulp 
- financiële zaken 
- sponsors zoeken 
- bardienst (in de kantine of tijdens een activiteit) 
- hulp bij wedstrijden van de eerste ploeg 
- hulp bij jeugdwedstrijden 
- hulp chocoladeverkoop 
- hulp mosselsouper 
- ploegverantwoordelijke (ploeg: ………………………) 
- vrijwilligers aanspreken en motiveren 
- foto’s nemen 
- lid worden van de cel jeugd 
- andere, namelijk: ………………………………………….. 

 
Is iets niet duidelijk of heb je vragen? Contacteer Jan via 012/345 67 89 of Jan@deslimme.be.  


