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VOORBEELDEN VAN GOOD-PRACTICES
Goede ervaringen van sportaanbieders uit eerdere projecten waar u als sportaanbieder uw voordeel 
mee kunt doen:
-  zwemvereniging die via vriendjes-actie toch nog gehuurde bad probeert vol te krijgen

-  cricketvereniging die aan de projectgroep de lijst vraagt met de kinderen die cricket als 2de keus hebben 
aangegeven om ook hen nog te benaderen

-  vereniging die vervolg geeft aan sportcursus door gratis mee te laten trainen tot einde seizoen

-  budovereniging met weinig aanmeldingen die toch kinderen benadert en hen onderbrengt bij bestaande groe-
pen

-  sportaanbieder die kinderen opbelt als ze niet geweest zijn

-  laatste les bij streetdance mogen ouders en vriendjes meekomen voor demonstratie

-  verslag over project en verloop van de sportcursus in clubblad van handbalvereniging om draagvlak te vergro-
ten binnen de vereniging

-  deelnemers krijgen spelregelboekje mee naar huis

-  via leerlingen die meededen aan de cursus handbal een ingang naar een basisschool en daar een aantal 
handballessen verzorgt tijdens de gymles

-  schietvereniging die ‘afkoelingsperiode’ voor deelnemers instelt, ze mogen nog 6 weken op de vereniging 
meetrainen voor s 1,25 en daarna beslissen ze pas of ze lid willen worden omdat het trainen in cursusver-
band toch anders is dan de reguliere training

-  informatiemapje over vereniging meegeven

-  vereniging maakt certificaat met individuele prestatie erop

-  vereniging stuurt foto met persbericht naar de krant

-  afsluiting luchtschieten in wedstrijdvorm, nr 1, 2, 3, 5, 10, 15 enz. krijgen een prijsje en niet alleen de besten

-  kinderen krijgen een soldaatje van de lood-kogeltjes die zij geschoten hebben

-  idee om voor bv. karate een ‘Hart en Sport-band’ uit te reiken aan leerling die in 5 lessen meest vooruit gaat/
enthousiast is o.i.d.

-  ouders uitnodigen bij eerste training zodat ze kunnen zien waar hun kind terecht komt.

Heeft uw vereniging ook goede ervaringen met het project die hierboven niet genoemd zijn dan horen  
wij (kies@sportscan.nl of per telefoon (038) 422 71 68) dat graag van u, zodat wij ze in dit informatie-
boekje kunnen opnemen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de projectleider, “Kies voor Hart en Sport”  
in uw gemeente.

Bron: boekje Kansen voor de Sportaanbieder, geschreven door Miranda Olsthoorn, Sportraad Zuid-Holland. Meerdere exemplaren à s 5,- 

(exclusief verzendkosten) kunt u bestellen bij Sportscan, via kies@sportscan.nl of per telefoon (038) 422 71 68.


