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HOOFDSPONSOR NIJB 
 
          Eindhoven, 1 september 2015 
 
Ref.:TvG/2015/22 
 

Betreft: Ledenwervingscampagne 
 
Beste wervingscoördinatoren, 
 
Op 24 juni 2015 is in Nieuwegein een aftrap georganiseerd met de ledenwervings-
coördinatoren van de clubs in het kader van een ledenwervingscampagne gedurende het 
komende seizoen en vanzelfsprekend de seizoenen daarna. Tijdens deze bijeenkomst is 
gesproken over diverse mogelijke activiteiten rondom ledenwerving. Klik hier voor het 
verslag van de bijeenkomst met de wervingscoördinatoren op woensdag 24 juni 2015. Klik 
hier voor de presentatiesheets van de bijeenkomst. 
 
Tijdens de vorige bijeenkomst is aangegeven dat de volgende bijeenkomst plaatsvindt op 
woensdag 16 september 2015 en dat voor deze tweede bijeenkomst huiswerk vereist is. De 
wervingscoördinatoren zijn gevraagd een lokaal beleidsplan op te stellen met daarin 
omschreven de ledenwervingsacties voor dit seizoen en volgende seizoenen. Centraal in de 
bijeenkomst van 16 september is het delen van deze uitgewerkte plannen. De uitdaging is 
dat elke club concreet aan de slag gaat met de vastgestelde acties en doelstellingen. 
 
Voor de volgende bijeenkomst is gevraagd om de volgende gegevens bij jouw vereniging te 
verzamelen: 
 
Wat zijn de exacte cijfers met betrekking tot ledenaantallen? 
- Aantallen per geboortejaar (geboren 1995 en later) 
- Verdeling meisjes/jongens 
- Hoeveel spelers zijn na het seizoen 2014-2015 gestopt? 
Welke ledenwervingsacties hebben jullie voorbereid en wanneer vinden ze plaats? 
- Hoe wordt invulling gegeven aan deze ledenwervingsacties? 
- Wat willen jullie bereiken met deze ledenwervingsacties? 
Lees nogmaals het eerder versterkte handboek ledenwerving. Dit handboek geeft vele 
voorbeelden en uitwerkingen. 
 
Zoals al eerder in deze brief is aangegeven ligt de uitdaging in het actief aan de slag gaan 
met een gedegen wervingsbeleid op lokaal niveau en de daaraan gekoppelde acties. De 
Nederlandse IJshockey Bond gaat zich inzetten om die verenigingen te belonen die actief 
met het wervingsprogramma aan de slag gaan en ambities tonen ten opzichte van het 
werven van nieuwe leden. Deze beloning zal bestaan uit het aanleveren van complete 
uitrustingen voor jonge spelers (aspiranten). Hierover meer tijdens de bijeenkomst. 
 
Neem je doordachte ideeën mee en help elkaar het ledenaantal de komende jaren te laten 
groeien. 

http://www.nijb.nl/pdf/2015-06-24%20Verslag%20bijeenkomst%20wervingscoordinatoren.pdf
http://www.nijb.nl/pdf/2015-06-24%20Presentatiesheets%20bijeenkomst%20wervingscoordinatoren.pdf
http://www.nijb.nl/pdf/HandboekLedenwerving.pdf
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Naast het brainstormen over doordachte ideeën zal tijdens de avond ook een presentatie 
worden gegeven door de NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen). Hieronder een 
korte introductie: 
 
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is een onafhankelijk 
kennisinstituut dat een vitale samenleving nastreeft. NISB brengt organisaties vanuit 
beleid, onderzoek en praktijk bij elkaar om tot een gezondere samenleving te komen. 
NISB maakt wetenschappelijke kennis toepasbaar en deelt de vraag en ervaringen uit de 
praktijk met de wetenschap en inspireert hiermee anderen uit de praktijk. De belangrijkste 
doelgroepen van NISB zijn professionals, vrijwilligers en bestuurders in de sport en 
aanpalende sectoren. Zie ook www.nisb.nl. 
 
Werven, binden en gedragsverandering 
Vanuit de wetenschap weten we dat verschillende factoren een rol spelen in het tot stand 
komen van bepaald gedrag en behouden van een bepaald gedrag, zoals sporten. Deze 
kennis is toe te passen in het werven van leden voor een bepaalde sport of vereniging. 
Ook kunnen we leren van de principes die worden toegepast in de (sociale) marketing. 
Wat werkt wel en niet om mensen blijvend enthousiast te maken voor een sport, of voor 
lichaamsbeweging in het algemeen? Werkt voor iedereen wel hetzelfde? Alvast een tipje 
van de sluier: ken je doelgroep! 
 
Werven en binden van jeugd 
Voor het werven van jongeren is de verbinding met school belangrijk. Kennismaking met 
de sport via school tijdens schooltijd met een vervolg in het naschoolse aanbod en 
vervolgens bij de vereniging. In de database Effectief Actief staan bestaande geschikte 
interventies die laten zien hoe andere sporten dit doen. NISB heeft inmiddels veel kennis 
over het binden en behouden van jongeren. Het belangrijkste is hoe je omgaat met de 
jongeren als je ze eenmaal geworven hebt. Daarvoor hebben we een onderverdeling 
gemaakt in 4 factoren: wat motiveert de jongeren, sociale invloeden, invloeden van 
buitenaf en verenigingsfactoren. Tips, tricks en tools en goede voorbeelden laten we zien 
en leggen we uit.  

 
Tot 16 september 2015! 
 
Locatie: t, Veerhuis 
Adres: Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein 
Datum: woensdag 16 september 2015 
Tijd: 19:30-22:30 uur 
 
Met vriendelijke groet, 
Nederlandse IJshockey Bond 
 

 
Theo van Gerwen 
Technisch Directeur 

http://www.nisb.nl/

