
Check behoefte van de 
potentiële sporters
Zet op de agenda van de 
bestuursvergadering
Zet op de agenda van de 
ledenvergadering en 
betrek leden actief
Vind en toon aansprekende 
voorbeelden

Bestaande  uit:
initiatiefnemer
bestuurslid
trainer / team coördinator
ervaringsdeskundige 
(sporter met beperking 
en/of een ouder)
eventueel adviseur/expert

Stel werkgroep of 
commissie samen

Is de vereniging voor 
verschillende doelgroepen 
toegankelijk qua ligging en 
gebouw / sportveld?
Is er voldoende geschoold 
kader voor verschillende 
doelgroepen?
Is er voldoende materiaal 
en beschikbaarheid over 
velden / zaal / water?
Is er in de activiteiten en de 
communicatie rekening 
gehouden met sporters 
met een beperking?

 

Maak een analyse van 
je eigen vereniging

Sportbonden
Sportservicepunten
Buurtsportcoach
Gemeente
Andere sportverenigingen
Verstrekkers van subsidie 
en fondsen
Organisaties met contacten 
met de doelgroep, zoals 
gehandicaptenorganisaties, 
zorginstelling, 
speciaal onderwijs, etc. 

Bind partners aan 
je initiatief

Maak enthousiast

Maak het bekend en 
deel ervaringen

Voer het plan uit

Maak een plan 
en begroting

Leg vast en evalueer

Stel je doel vast
Stel eisen en wensen: wat 
moet minimaal gebeuren, 
wat zijn extra’s?
Wie doet wat?
Maak een planning
Maak een begroting; denk 
o.a. aan materiaalkosten, 
bijscholingen van trainers 
en coaches.

Organiseer een startbijeen-
komst 
Werf fondsen
Communiceer de voort-
gang aan de werkgroep, 
het bestuur en de leden 
Vier successen!
Besteed aandacht aan de 
sfeer binnen de vereniging, 
zorg dat iedereen zich 
welkom voelt en nodig 
iedereen uit voor feesten 
en vrijwilligerswerk

Maak een communicatie-
plan: hoe bereik je je 
toekomstige doelgroep?
Schakel pers in
Gebruik verhalen van 
betrokkenen en sporters 
Geef een presentatie aan 
andere verenigingen en 
aan gemeente

Leg vast wat je doet
Bespreek aandachtspunten
Neem je doelen en ambi-
ties op in het beleidsplan
Praat met sporters
Praat met de trainers en 
vrijwilligers
Maak nieuwe plannen voor 
de toekomst
Blijf successen vieren!

Kan iedereen bij jouw 
vereniging sporten?

ST
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FI
NISH

Samen Sporten is een initiatief 
van NOC*NSF en Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte 
Kind . Door dit stappenplan te 
doorlopen, kan jouw vereniging 
meer mensen met en zonder 
beperking samen laten genieten 
van sport. Kijk voor meer informa-
tie op nocnsf.nl/samensporten en 
vind daar ook contactgegevens 
van personen die jouw vereniging 
kunnen ondersteunen.


