
Is jouw club klaar voor de toekomst? 

Meld je aan voor de online 
workshops van Rabo ClubSupport

Veel sport- en cultuurverenigingen spelen met 
vergelijkbare uitdagingen. Daarom organiseert 
Rabo ClubSupport van maandag 20 maart tot en 
met donderdag 30 maart 2023 een aantal online 
workshops waarin we de meest voorkomende 
thema’s behandelen. Denk bijvoorbeeld aan 
verduurzaming, vrijwilligersmanagement en 
sponsorbeleid.

Nieuwe inzichten die je meteen kunt toepassen
Tijdens de online workshops delen we actuele 
informatie over een thema en doe je allerlei 
nieuwe inzichten op. Niet alleen via de kennis 
van de docent, maar ook door andere clubs 
te ontmoeten en van elkaar te leren. Na je 
deelname kun je de nieuwe inzichten meteen 
toepassen bij je club.

Programma
Hieronder vind je meer informatie over de 
online workshops. Een aantal workshops worden 
meerdere keren aangeboden. 
Alle workshops starten om 19:30 uur en eindigen 
ongeveer om 21:00 uur.

Aanmelden 
Meld je aan door op de workshop en de datum 
van jouw keuze te klikken. We raden aan om 
met tenminste één andere bestuurder of 
(commissie)lid aan te sluiten, zodat je samen 
aan de slag kunt met de kennis die je opdoet. 
Zit een workshop vol of ben je verhinderd op 
deze data? Stuur dan een e-mail naar rabobank@
nocnsf.nl met de volgende gegevens: naam, 
clubnaam, vestigingsplaats en het thema van 
de workshop(s) die je bij wilt wonen. We nemen 
contact met je op zodra er een nieuwe workshop 
staat gepland. 

Meld je aan 
door op de 

workshop en 
de datum van 

jouw keuze 
te klikken.
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Workshop Vrijwilligersmanagement
Leer aan welke knoppen je kunt draaien om 
genoeg vrijwilligers te vinden, te houden én te 
zorgen dat ze plezier hebben in wat ze doen. 
Na de workshop heb je meer zicht op hoe je 
binnen jouw club kunt omgaan met vrijwilligers. 
Ook leer je hoe je goed kunt aansluiten op de 
drijfveren van (potentiële) vrijwilligers en hoe 
je de juiste persoon op de juiste plek krijgt en 
behoudt.

Schrijf je in!  
Maandag 20 maart 
Dinsdag 21 maart 
Woensdag 22 maart 
Woensdag 29 maart 
Donderdag 30 maart 

Workshop Ledenbinding
Wat kun je doen om leden aan je club te binden 
en de betrokkenheid te vergroten? Wat is ‘het 
cadeau’ dat je als club te bieden hebt? Tijdens 
de workshop kiezen we een strategie voor 
ledenbinding en leer je hoe je je aanbod écht 
afstemt op de wensen van je doelgroepen. 
Centraal staat ‘ieder z’n eigen talent’ en hoe je 
daar als club op kunt ingaan.

Schrijf je in! 
Maandag 20 maart 
Dinsdag 21 maart 
Woensdag 29 maart 
Donderdag 30 maart 

Workshops Presteren met communiceren
Tijdens deze workshop leer je hoe je 
communicatie op een effectieve manier kunt 
inzetten. Hoe maak je je club met behulp van 
communicatie zichtbaarder? En welke middelen 
kun je daarvoor gebruiken? Ook leer je hoe 
effectieve communicatie kan bijdragen aan 
het behouden van vrijwilligers, het werven van 
nieuwe leden, het aantrekken van bezoekers en 
het in de spotlight zetten van sponsoren.

Schrijf je in!  
Donderdag 23 maart 
Maandag 27 maart 
Dinsdag 28 maart

Meld je aan 
door op de 

workshop en 
de datum van 
jouw keuze te 

klikken.

https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=384&session=3286&closed=true&code=4e23bb41-bd5c-4224-b380-937bca13f7b1
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=384&session=3287&closed=true&code=19e99889-9e1f-4e89-8479-9fbc894d06fe
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=384&session=3290&closed=true&code=e6a6590f-a2e6-4262-9041-3cd750bbcf0e
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=384&session=3288&closed=true&code=862aef7f-e67f-46a8-aae1-2d6298883a0f
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=384&session=3289&closed=true&code=18b9f718-7741-430a-b817-5125b9e49b6c
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=369&session=3291&closed=true&code=d3de1be6-4247-4d88-89a3-01a6d2330c7c
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=369&session=3292&closed=true&code=e91d237f-825d-4835-8260-ee6e8b01a7a3
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=369&session=3293&closed=true&code=582beb5a-6428-4478-b6e7-d252df510a99
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=369&session=3294&closed=true&code=62153049-9efe-4da9-9d1c-e022e0c4a886
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=404&session=3305&closed=true&code=b1455e7d-8ce4-4e33-9354-78d6bb9ac2a8
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=404&session=3306&closed=true&code=a3ea99a0-719e-46c5-83c4-8d2fb06a36a0
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=404&session=3307&closed=true&code=38d9bfee-ac27-451d-91b0-bcc488fc9bbc
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Workshop Jouw club klaar voor de 
toekomst?!
In deze workshop stomen we je club klaar voor 
een gezonde toekomst. Het DNA van de club, 
de visie op de gouden driehoek (sportaanbod, 
accommodatie, clubkader) en het inspelen op 
maatschappelijke veranderingen staan daarbij 
centraal.

Schrijf je in! 
Maandag 20 maart 
Donderdag 23 maart
Donderdag 30 maart 

Workshop Duurzame accommodatie
Waar liggen mogelijkheden voor het 
verduurzamen van de accommodatie? Hoe 
kun je energie besparen? Of ga je misschien 
wel je eigen energie opwekken? Er zijn tal van 
mogelijkheden om een duurzame toekomst 
tegemoet te gaan met jouw accommodatie.

Schrijf je in! 
Dinsdag 21 maart 
Maandag 27 maart 

Workshop Gezonde club: voeding, roken 
en alcohol
Hoe creëer je als club een prettige omgeving 
op het gebied van voeding, roken en alcohol? 
In deze workshop bespreken we verantwoord 
alcoholgebruik, rookvrije omgeving en 
mogelijkheden om gezondere keuzes op het 
gebied van eten en drinken te stimuleren. 
Het gaat er vooral om hoe je dit als club 
samen aanpakt, hoe je omgaat met eventuele 
weerstand én wat het je oplevert.

Schrijf je in! 
Woensdag 29 maart 

Workshop Sociale veiligheid op de club
Het is de kunst om als club je leden een veilig 
gevoel te geven. Dat ze hun zorgen uit kunnen 
spreken, zichzelf kunnen zijn en bovenal plezier 
hebben op het podium of tijdens het sporten. 
Hoe kan jouw club invulling geven aan een actief 
beleid op het gebied van sociale veiligheid? 

Schrijf je in! 
Dinsdag 28 maart

https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=402&session=3295&closed=true&code=a10ec3ee-24da-440a-9f14-4b8ee0a23f77
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=402&session=3296&closed=true&code=452ddd30-bf4e-4cfb-98f0-e595b497ce7d
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=384&session=3289&closed=true&code=18b9f718-7741-430a-b817-5125b9e49b6c
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=635&session=3298&closed=true&code=e3b6b140-0235-4064-be96-684986c75eff
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=635&session=3299&closed=true&code=8cf25707-9493-4021-a1c5-f75867f7e8c8
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=376&session=3309&closed=true&code=5d7f8c95-40e4-4f0c-94cd-e6f1000366b2
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=408&session=3308&closed=true&code=b034a957-682e-4933-b180-98215d22ae07
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Meer weten?
Op www.raboclubsupport.nl vind je meer informatie. Heb je toch nog een vraag? 
Neem dan contact met ons op via rabobank@nocnsf.nl.

Workshop Modern besturen
Staan jullie als bestuur stil bij de veranderde 
omgeving, bij kansen of bedreigingen 
voor je club? Hoe gaat het met het reilen 
en zeilen van de vereniging én met de 
toekomstbestendigheid? Hoe ga je als bestuur 
om met zaken als leiderschap, optimale 
samenstelling, het uitnodigen van nieuwe 
bestuursleden en positieve positionering? 
Tijdens de workshop leer je hoe je samen met 
jouw collega-bestuurders invulling kunt geven 
aan het versterken van jullie eigen bestuur.  

Schrijf je in! 
Woensdag 22 maart 

Workshop Geld genereren
Tijdens deze workshop leer je hoe je met minder 
moeite meer inkomsten kunt genereren. We 
nemen je mee in de kansen die dit financieel 
voor je club oplevert. Denk bijvoorbeeld aan 
‘slimme sponsoring’ of crowdfunding. Je krijgt 
ook advies over de manier waarop je bedrijven 
voor je club kunt interesseren.

Schrijf je in!  
Woensdag 22 maart 
Donderdag 23 maart 
Maandag 27 maart 
Dinsdag 28 maart

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
mailto:rabobank%40nocnsf.nl.?subject=
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=372&session=3304&closed=true&code=814be45d-7ce3-4b82-8ed9-42911b002c46
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=405&session=3300&closed=true&code=0f9ddf3a-aa1d-42e2-a9ed-53f706b6c5e2
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=405&session=3301&closed=true&code=73110ed4-3776-4e85-b769-612cc4a3a1a0
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=405&session=3302&closed=true&code=c042fedf-19e7-4036-a0dc-c09f4e2e0c18
https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=405&session=3303&closed=true&code=8dac649d-9904-4371-9782-6abe5e23c1c0

