WIJ HELPEN JOUW VERENIGING!
Wie zijn wij, waar staan we voor en hoe helpen wij jouw vereniging:
lees het in deze brochure.
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WIE ZIJN WIJ?
Vitaal Verenigen helpt verenigingen klaar te maken voor de toekomst. We zijn een
inspiratiebron en vraagbaak voor verenigingen. We versnellen en realiseren ideeën en
ambities met de mogelijkheid om verenigingen te ontzorgen. Daarnaast zetten we in op
leren en kennisdeling voor een duurzaam effect.
Het team van Vitaal Verenigen staat klaar voor verenigingen om hulpvragen te
beantwoorden en behoeften op te halen. Onze verenigingsondersteuners zijn zelf actief
in het verenigingsleven als lid, trainer of vrijwilliger. Ze spreken de taal van de vereniging
en weten wat er speelt binnen de hedendaagse vereniging.
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Een vitale en toekomstbestendige sportvereniging:

AANBOD - beschikt over een
divers aanbod dat is afgestemd op
(potentiële) leden

LEDEN - beschikt over
een stabiel en gevarieerd
ledenbestand

VRIJWILLIGERS - beschikt over

voldoende kwalitatief kader

COMMUNICATIE - communiceert
actief met haar leden en de
gemeenschap

WAAR STAAN WE VOOR?
Wij geloven dat het verenigingsleven onmisbaar is voor onze samenleving. Verenigingen zijn ontzettend belangrijk
voor de leefbaarheid, ontmoeting en sociale cohesie in iedere gemeenschap. We zien dat verenigingen onder druk
staan en dat mensen zich minder vanzelfsprekend verenigen. Het is een uitdaging voor iedere vereniging leden te
behouden, voldoende vrijwilligers te vinden en genoeg inkomsten te verwerven om de vereniging te laten bestaan.
De verenigingen kennen veel uitdagingen, die ook kansen bieden.
Vitaal Verenigen helpt verenigingen klaar te maken voor de toekomst. Dat doen we als partner van de
vereniging(en) en samen met betrokkenen van de vereniging. De energie om aan de slag te gaan, moet vanuit
de vereniging komen. Samen gaan we aan de slag en helpen we de vereniging verder om bij te dragen aan de
toekomstbestendigheid van de vereniging.
Een vitale en toekomstbestendige sportvereniging heeft zijn organisatie op orde, zorgt voor kwalitatief
sportaanbod, is relevant voor meerdere doelgroepen en vervult een bredere maatschappelijke functie.
Om hier op een goede manier invulling aan te kunnen geven, werkt Vitaal Verenigen vanuit negen thema’s
(zie afbeelding hiernaast). Onze focus ligt op zes van deze negen gebieden, namelijk: aanbod, leden,
vrijwilligers, communicatie, samenwerking en beleid. Ook vragen met betrekking tot andere thema’s, zoals
financiën, organisatie en accommodatie, kunnen aan ons gesteld worden. Wij hebben in ons netwerk goede
partners die hier mee aan de slag kunnen.

SAMENWERKING - is extern gericht

en werkt samen met andere
verenigingen of partners

BELEID - beschikt over een
toekomstplan

ORGANISATIE - heeft
organisatorisch een heldere
structuur

ACCOMMODATIE - streeft naar
optimale bezetting van haar
accommodatie

FINANCIËN - beschikt over
sluitende begroting en voert goed
financieel beleid
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HOE HELPEN WIJ JOUW VERENIGING?

VOORBEELDEN VAN ONZE ONDERSTEUNING

Vitaal Verenigen inspireert verenigingen. We delen inspiratie, goede voorbeelden en verhalen. Daarnaast helpen
we verenigingen. We ondersteunen hen bij hulpvragen; collectief of individueel. Dit doen we vanuit de volgende
uitgangspunten:

					Toekomstvisie KSV Helios
					
Krachtsportvereniging Helios is een vereniging met verschillende 		
					
sportvormen en stond op het punt om nieuwe organisatorische keuzes te
					
maken. De vereniging was zoekende naar een manier om dit te kunnen
					
doen en schakelde onze hulp in. Aan de hand van drie bijeenkomsten is
					
de toekomstvisie vormgegeven waarin is uitgewerkt waar KSV Helios voor
					
staat, wat ze willen bereiken en hoe zij dit gaan doen. De vereniging beschikt
					
over een concreet actieplan om invulling te geven aan de ambities die zij
					benoemd hebben in het toekomstplan.

Begeleiden en realiseren (individuele dienstverlening)
We bieden een helpende hand aan verenigingen. Verenigingen worden individueel begeleid en ondersteund op de
thema’s binnen Vitaal Verenigen. De ondersteuning is divers; van beleidsmatige/procesmatige vraagstukken tot het
opzetten van nieuw aanbod. We realiseren ideeën en ambities en voeren werkzaamheden voor de verenigingen uit.
Inspireren en leren (collectieve dienstverlening)
We zijn een inspiratiebron en vraagbaak voor verenigingen. We inspireren de vereniging(en) met voorbeelden,
trends en ontwikkelingen, zodat zij zelf aan de slag kunnen met hun toekomst. Daarnaast zetten we in op leren en
kennisdeling voor een duurzaam effect. Ook hebben we een verbindende functie en zorgen we dat verenigingen
met elkaar in contact komen. Dit wordt gedaan n.a.v. een directe vraag vanuit een vereniging of vanuit eigen

					
					

Bestuurslid KSV Helios: “Het toekomstplan ziet er verzorgd en goed uit, een plan
waar we mee verder kunnen om te bouwen aan de toekomst van de vereniging”.

initiatief, door bijvoorbeeld verenigingscafés te organiseren.

BEGELEIDEN EN REALISEREN
(INDIVIDUEEL)

INSPIREREN EN LEREN
(COLLECTIEF)

Procesbegeleiding
Projectleiding
Projectondersteuning

Platform Vitaal Verenigen
Nieuwsbrief Vitaal Verenigen
Verenigingscafés (fysiek/digitaal)
Coördinatie Sportakkoord
Workshops, webinars en opleidingen
Services Sportakkoord

Op thema’s Beleid, Aanbod, Leden, Vrijwilligers,
Communicatie en Samenwerking

					Beweeguurtje voor vrouwen SV Melderslo
					
Een grote afname van het aantal leden bij het recreanten korfbalteam
					
van SV Melderslo heeft er toe geleid dat het team is opgeheven. In
					
samenwerking met een van onze verenigingsondersteuners is gekeken naar
					
mogelijkheden om de recreanten te blijven behouden. Dit heeft
					
geresulteerd in het opzetten van een gevarieerd sport- en beweegaanbod
					
voor vrouwen uit de omgeving van Melderslo. Het resultaat is een groepje
					
van 25 vrouwen, waaronder ook nieuwe leden, welke een uur per week
					gezamenlijk sporten.
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					Communicatie Atletiek Leudal
					
Atletiek Leudal wilde graag een eenduidige huisstijl en communicatieaanpak,
					
zodat zij op een goede manier met hun leden en achterban konden
					
communiceren. Vanuit Vitaal Verenigen hebben wij hiervoor met de
					
vereniging een positioneringssessie georganiseerd om na te gaan wat zij
					
als vereniging willen uitstralen en hoe zij dit op een goede manier kunnen
					
communiceren. Vervolgens hebben we geholpen om diverse
					communicatie-uitingen te ontwikkelen.

Bestuurslid Bram: “We leerden dat het belangrijk is om als vereniging een sterk
merk te hebben. Zo kunnen mensen zich identificeren met de club en voelen ze
					zich meer verbonden’’.

					Rookvrij sportpark Molenbroek Gemert
					
De verenigingen op en rondom sportpark Molenbroek in Gemert zijn
					
aan de slag gegaan om samen een rookvrij sportpark te realiseren. Zij
					
hebben hierbij de hulp van een van onze verenigingsondersteuners vanuit
					
Vitaal Verenigen ingeschakeld. De verenigingen zijn vervolgens ondersteund
					
in het opstellen van een rookvrij beleid per vereniging. Een grote wens
					
van de gebruikers was ook om het rookvrije sportpark gezamenlijk uit te
					
stralen. Hiervoor zijn rookvrije borden ontwikkeld en geplaatst op alle
					toegangswegen tot het sportpark.

					

					Werven en binden van nieuwe vrijwilligers SV Heythuysen
					
SV Heythuysen was op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de G-afdeling van
					
de voetbalvereniging. Zonder nieuwe vrijwilligers zou het bestaansrecht
					
van het G-voetbal in het gedrang komen. Vanuit Vitaal Verenigen hebben
					
wij samen met de vereniging een wervingsplan ontwikkeld en deze tot
					
uitvoering gebracht met concrete communicatie-uitingen. Dit heeft geleid tot
					
voldoende nieuwe vrijwilligers waardoor de G-afdeling behouden
					kon blijven.

					
Vrijwilliger Wim: “Het einde van de G-afdeling de vereniging was een reëel
					
scenario. Naar aanleiding van de zoektocht hebben zich vijf nieuwe vrijwilligers
					
gemeld voor de G-afdeling van de voetbalvereniging. “Twee à drie vrijwilligers
					
waren al voldoende. Echt fantastisch! We zijn nu geholpen en kunnen
					voorlopig vooruit”.

					
					
					
					

Verenigingsondersteuner Thomas: “Ik ben trots op het feit dat de gebruikers
van het sportpark zich inzetten voor dit thema. De sportaccommodatie is
een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt
een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie”.

					Samenwerking Maasduinen ST
					
Om de voetbalverenigingen RKVV Montagnards (Bergen), Stormvogels ’28
					
(Siebengewald) en HRC ’27 (Afferden) toekomstbestendig te houden, is de
					
samenwerking (Maasduinen ST) verder uitgebreid. Om te komen tot de
					
uitbreiding van deze samenwerking heeft onze verenigingsondersteuner
					
het proces begeleid en samen met een werkgroep een plan gemaakt.
					
Het plan is uiteindelijk geïmplementeerd waardoor meerdere
					jeugdafdelingen nu samenwerken.
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					Sportparkpas 55-plus Bengele Beweegt
					
De Bengele Beweegt wilde, buiten hun reguliere sportaanbod,
					
een aanbod opzetten speciaal voor ouderen. De Bengele Beweegt schakelde
					
de hulp in van een van onze verenigingsondersteuners. Samen zijn we
					
op het idee gekomen om een zogeheten Bennie Bengele Pas voor
					
55-plussers te ontwikkelen. Met de Bennie Bengele Pas kunnen
					
inwoners anderhalf jaar lang gratis op een aantal georganiseerde momenten
					
deelnemen aan verschillende beweegactiviteiten van deelnemende partijen
					
en verenigingen. Wij hebben de Bengele Beweegt stapsgewijs geholpen om
					
een project- en communicatieplan te ontwikkelen voor deze pas.

					
					
					
					

Verenigingsondersteuner Manon: “Een mooi voorbeeld van verenigingen die
tijd en energie steken in meer dan alleen het reguliere aanbod. Het concept
van de Bennie Bengele Pas is erg sterk. Ik ben er dan ook van overtuigd dat
de Bennie Bengele Pas een groot succes gaat worden in Nederweert.”

					Samenwerkingsverband Grubbenvorst Verenigt
					
In Grubbenvorst ontstond vanuit diverse partners vanuit het
					
verenigingsleven, onderwijs, en zorg de behoefte om meer met elkaar
					
samen te werken. Om dat te realiseren is een verenigingsondersteuner
					
aan de slag gegaan om de partijen bij elkaar te brengen om samen een
					
plan uit te werken. Dit heeft geleid tot het samenwerkingsverband 		
					
Grubbenvorst Verenigt: een samenwerking tussen 27 partijen.
					
De verenigingsondersteuner begeleidt en ondersteunt Grubbenvorst 		
					Verenigt nog steeds.

PLATFORM EN NIEUWSBRIEF
						Platform
						
Vitaal Verenigen heeft een platform met goede voorbeelden,
						
inspirerende verhalen en handige tips. Het platform biedt een
						
helpende hand aan iedere vereniging, die aan de slag wil om de club
						
klaar te maken voor de toekomst. Neem een kijkje op
						www.vitaalverenigen.nl.
						Nieuwsbrief
						
Vitaal Verenigen heeft een nieuwsbrief voor verenigingen en andere
						sport- en beweegaanbieders. Verenigingsondersteuners delen
						
belangrijke informatie en inspireren verenigingen met goede
						
voorbeelden uit het werkveld. Verenigingen in gemeenten waar
						
wij werkzaam zijn, ontvangen automatisch deze nieuwsbrief. 		
						
Ontvang je de nieuwsbrief nog niet en wil je deze ontvangen?
						Stuur dan een mail naar info@negen.nl.

CONTACT
Wil jij je club verder helpen en heb je een vraag? We helpen je graag verder! Neem contact met ons op via
info@negen.nl of kijk op onze website wie voor jouw gemeente het aanspreekpunt is en neem
daar contact mee op.

Vitaal Verenigen is een programma van Negen. Negen maakt het verschil in het leven van mensen, door
sport en bewegen. Want iedereen heeft recht op beweging. Onze energieke spelbepalers zetten zich in om
mensen, van jong tot oud, meer en beter te laten bewegen. En om het verenigingsleven vitaal te maken en
houden. Dan doen we samen met lokale partners. Daarbij gaan we elke dag voor een Negen!

