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Leidraad projectplan actieve ledenwerving 
Ledenwerving en het behoud van leden is een doorlopend aandachtspunt van alle (sport-) 
verenigingen. De teruglopende trend in het aantal Nederlanders dat lid is van een 
sportvereniging treft ook het ijshockey. Bij een relatief kleine sport als de onze bestaat het 
gevaar dat het aantal leden beneden een kritische grens zinkt, waardoor de vereniging, of 
zelfs de gehele sport, haar bestaansrecht zou kunnen verliezen. 

Elke vereniging heeft daarom een projectplan actieve ledenwerving. In een dergelijk 
projectplan wordt beschreven wat de uitgangspunten zijn, wordt het beleid aangaande 
ledenwerving uiteengezet en wordt beschreven welke acties de vereniging onderneemt om 
nieuwe leden te werven, huidige leden te behouden en de participatie van de leden te 
vergroten. 

De randvoorwaarden die mede bepalend zijn voor de praktische invulling van het projectplan 
zullen voor elke vereniging anders zijn. Deze randvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld de 
ambitie van de vereniging om te groeien beïnvloeden, of het beleid bepalen, waardoor 
bepaalde aspecten van de ledenwerving meer of juist minder relevant worden. 

De bond kan daarom onmogelijk voor elke vereniging een pasklaar antwoord hebben hoe 
het beste aan ledenwerving kan worden gedaan. Dit document vormt slechts een algemene 
leidraad voor de vereniging waarlangs zij een eigen projectplan kunnen samenstellen, of aan 
de hand waarvan zij kunnen toetsen of het bestaande projectplan nog voldoet. 

Onze leidraad is opgezet als een puntenlijst. De volgorde van de punten geeft een indicatie 
van de volgorde waarin ook uw vereniging ze zou kunnen oppakken. 

1. Zorg dat uw vereniging interessant is voor nieuwe leden 
Het aanbod aan sportverenigingen is groot, en ijshockey behoort daarbij tot de duurdere 
sporten. Wanneer ouders de indruk hebben dat hun kind in een omgeving terecht komt waar 
een stabiele en positieve atmosfeer heerst, zullen zij eerder geneigd zijn de keuze van hun 
kind voor deze sport te stimuleren. Actieve ledenwerving begint bij het vergroten van de 
participatie van het bestaande ledenbestand. Hoe groter de betrokkenheid van (de ouders 
van) uw leden, des te positiever het beeld dat zij naar buiten toe van uw vereniging zullen 
uitdragen, des te meer potentiele leden in uw vereniging geïnteresseerd zullen zijn. 

2. Weet waar u naartoe wilt 
Een lange termijnvisie op de toekomst van de vereniging is belangrijk om de doelstellingen 
van ledenwerving te kunnen bepalen. Het één moet op het ander zijn afgestemd. Het heeft 
weinig zin om te streven naar een aantal van 200 spelers wanneer op de ijsbaan structureel 
maar plaats is voor 4 teams. Meer spelers betekent in de praktijk meestal ook dat u behoefte 
heeft aan nieuwe teamleiders en andere vrijwilligers. Neem ook dit mee in uw plannen. 

Formuleer uw doelstelling naar het SMART-model: 
Specifiek.  
Meetbaar.  
Aanvaardbaar.  
Realistisch.  
Tijdgebonden. 

Aan vage plannen heeft u niets. Hoe specifieker u bent, des te gemakkelijker kunt u bijsturen 
als dat nodig mocht zijn en constateren of de doelstellingen gehaald zijn of niet. Op die 
manier kunt u leren voor de toekomst. 
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3. Voer een integraal beleid 
Ledenwerving staat nooit op zichzelf, maar maakt onderdeel van een beleidsvisie en wordt 
uitgedragen middels meerdere speerpunten. 

Belangrijke partijen zijn, naast de wervingscommissie en het bestuur, een 
activiteitencommissie, een technische commissie en de trainers en begeleiders van de 
(jeugd) teams. Het is zaak dat er regelmatig formeel overleg plaatsvindt tussen deze partijen 
zodat activiteiten, plannen en werving op elkaar worden afgestemd en iedereen op de 
hoogte is van elkaars voornemens en ideeën. 

Ledenwerving kost geld. Binnen het financiële beleid van de club moet een budget 
vrijgemaakt worden waarmee acties op touw kunnen worden gezet. Hoe groot die ruimte is 
bepaalt in eerste instantie het bestuur. De wervingscommissie is op de hoogte is van de 
financiële speelruimte die ze heeft en het bestuur weet welke financiële consequenties de 
plannen van de wervingscommissie hebben. 

4. Stem het aanbod af op de wensen van uw leden 
Het heeft geen zin om wilde plannen te ontwikkelen of grote inspanningen te doen wanneer 
uw huidige ledenbestand deze plannen niet ondersteunt. Peil daarom regelmatig, formeel en 
informeel, naar de wensen en verlangens, maar ook de toekomstplannen, van individuele 
leden. Een ideëenbus kan helpen, maar het is beter om de leden er regelmatig informeel op 
aan te spreken. Laat daarom als bestuur regelmatig uw gezicht zien bij trainingen en 
ouderavonden, en zorg voor een laagdrempelige toegang, zodat uw leden gemakkelijker met 
u van gedachten wisselen. Houd er rekening mee dat niet iedereen zich op een 
ledenvergadering durft te uiten. In een meer informele omgeving krijgt u meer te horen dan in 
een vergadering! 

Hoe beter u uw leden begrijpt, des te beter kunt u uw beleid afstemmen op hun wensen en 
inzichten, hetgeen bijdraagt tot een geringer verloop. Probeer hierbij 'outside the box' te 
denken. Veel mensen zijn geneigd om hun wensen te formuleren in de vorm van zaken die 
ze elders aangetroffen hebben maar bij uw vereniging missen. U hoeft niet te doen wat 
andere verenigingen ook doen, maar probeer te onderkennen waar de kern van de vraag of 
het gevoel vandaan komt. Juist daar kunt u zich onderscheiden. Probeer innovatief te zijn, 
door de wensen van uw leden om te smeden naar een plan dat aansluit bij de geest en sfeer 
van uw vereniging en mogelijk nog verder gaat dan waar de leden om vragen. 

5. Zorg voor een zo breed mogelijk aanbod 
Ledenwerving is maar één aspect van de stabilisering of de groei van uw vereniging. Het 
behoud van leden is minstens zo belangrijk. Leden die zich binnen de vereniging op hun 
plaats voelen, en die zich er vermaken, lopen niet snel weg. 

Naarmate spelers ouder worden verandert hun belangstelling en de tijd die zij in de sport 
kunnen of willen streven. Als u geen plaats heeft voor leden die niet meer in uw huidige 
structuur vallen zal u deze leden verliezen. Daarmee verliest u niet alleen een lid, maar 
meestal ook iemand met vele jaren ervaring die zich anders wellicht ten gunste van de 
vereniging had kunnen inzetten. 

IJshockey is in eerste instantie een prestatiegerichte sport. Het recreatieve deel komt, 
doordat het aanbod van nieuwe spelers relatief gering is, zeker bij jonge spelers vaak op de 
tweede plaats. Toch zal iedereen zich realiseren dat niet elke speler voldoende talent of 
ambitie heeft om naar de absolute top door te stoten. Voor het behoud van leden, zeker in de 
hogere leeftijdscategoriën, is het daarom belangrijk dat er een recreatief vangnet is, dat wil 
zeggen dat zij als recreant bij uw vereniging actief kunnen blijven. Dit bevordert de 
samenhang, vergroot de gezamelijke kennis en het potentieel van het collectief. Als er in uw 
regio zelfstandige recreatieteams zijn, probeer die dan in uw vereniging op te nemen. 
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Niet iedereen zal ook altijd (uit)wedstrijden willen spelen. Wellicht kunt u leden behouden die 
enkel nog éénmaal per week willen trainen om een beetje in beweging te blijven. 

U kunt ook kijken in hoeverre er binnen de vereniging vraag of ruimte is voor één of 
meerdere andere sporten, al dan niet gebonden aan de ijsbaan, en al dan niet in 
competitieverband. 

6. Geef uw vereniging een plaats in de regio 
Uw vereniging zou een begrip moeten zijn in de regio. Maar let op dat het motto 'alle 
publiciteit is beter dan geen publiciteit' niet geldt als het op ledenwerving aankomt. Mensen, 
dat wil zeggen potentiele leden, sponsoren, toeschouwers, moeten het steeds interessant 
vinden om bij uw vereniging te komen én er te blijven. 

7. Zorg voor een goede relatie met de regionale pers 
De regionale pers kan u helpen met het profileren en positioneren van uw club. De regionale 
pers is er over het algemeen niet op uit om uw vereniging aan of af te vallen, maar heeft 
doorgaans een positieve insteek naar de plaatselijke sportverenigingen. 

U bent voor de regionale pers even belangrijk als de pers voor uw club kan zijn. Zij zijn altijd 
op zoek naar positieve verhalen. Nodig de pers uit bij uw algemene ledenvergaderingen en 
breng ze met persberichten op de hoogte van elke ontwikkeling, bijvoorbeeld wanneer 
(jonge) spelers zijn uitgenodigd voor een nationale selectie. Een paar regeltjes in de 
plaatselijke krant kan wonderen doen. 

8. Draag uw kernpunten uit 
In alle communicatie, schriftelijk zowel als mondeling, staan uw kernpunten centraal. In uw 
visie neemt u de kernpunten op die het ijshockey en uw vereniging kenmerken, en die een 
beslissende factor kunnen vormen bij het maken van een keuze voor een sport of een 
vereniging.  
Uw kernpunten geven een compleet beeld van uw vereniging, die staat bijvoorbeeld voor: 
-  Topijshockey, wedstrijdsport, breedtesport, recreatie 
-  Dynamiek, snelheid en spektakel 
-  Maximale ontwikkeling van individuele spelers en teams, maar ook plezier in de sport 
-  Een gezond verenigingsleven, sociaal, gezellig, actief. Saamhorigheid, iedereen kent 
 elkaar, iedereen zorgt voor elkaar en iedereen doet mee. 
-  Normen en waarden worden op en rond het ijs hoog gehouden. 
-  Sporten is gezond, kinderen die aan sport doen voelen zich beter en zijn meer pro-actief 
 dan kinderen die dat niet doen. 

9. Ken de doelgroep 
Het werven van leden werkt het beste wanneer u een gericht plan heeft dat is toegespitst op 
de doelgroep die u wilt bereiken. Maar u moet die doelgroep zowel binnen als buiten uw 
vereniging kunnen benoemen. Binnen de vereniging kunt u op zoek zijn naar nieuwe spelers 
in een bepaalde leeftijdscategorie, maar ook naar scheidsrechters, vrijwilligers, officials, 
donateurs of potentiele bestuursleden. Buiten de vereniging kan uw doelgroep bestaan uit 
bijvoorbeeld scholieren of studenten, maar ook ondernemers of kleine zelfstandigen. Het 
ledenbestand van een sportclub bestaat immers niet uitsluitend uit sporters! En u bent 
meestal niet alleen op zoek naar nieuwe spelers! 

10. Gebruik sociale media en het internet 
Sociale media zijn een belangrijk medium waar u zonder al te veel inspanning een groot 
publiek kan bereiken. Kijk verder dan de 'bekende' media als facebook of twitter. Kijk welke 
sites uw jongste leden gebruiken om te communiceren, zij gebruiken vaak andere media dan 
de oudere generaties, en de belangrijkste aanwas zit meestal in de jongste 
leeftijdscategoriën. 
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Daarnaast is een goede en duidelijke website een must. Deze website moet niet alleen 
uitgericht zijn op informatievoorziening voor huidige leden en supporters, maar moet ook 
gemakkelijk toegankelijke informatie bevatten die relevant is voor potentiele leden, zoals 
contributies, trainingstijden, contactpersonen, et cetera. Als u potentiële leden eenmaal 
geïnteresseerd heeft in uw club is het zaak dat zij zich zelfstandig zo goed mogelijk kunnen 
informeren. 

Zorg ook dat u uw website actueel houdt en regelmatig ververst en aanvult. Hoe meer 
redenen men heeft om uw site te volgen nadat men die eenmaal gevonden heeft, des te 
groter de kans dat men positief over uw vereniging zal oordelen. 

11. Organiseer wervingsacties 
Maak van elke wervingsactie een gedegen projectplan en bewaar dit plan, met de resultaten 
en de evaluatie, op een voor iedereen gemakkelijk toegankelijke plaats, zodat u er voor 
volgende acties op kunt teruggrijpen en er geen kennis verloren gaat. 

Probeer bij elke wervingsactie een duidelijke focus te omschrijven, licht een paar aspecten 
uit waarvan u verwacht dat deze maximale impact op de doelgroep hebben. 

Zoek samenwerking met scholen voor publieke trainingen of clinics. Houd acties van 
plaatselijke supermarkten in de gaten, en probeer daarop in te haken. Probeer op gezette 
tijden met een verrassingsactie in de openbare ruimte de aandacht te trekken. Ondersteun 
een wervingsactie in de locale pers met editorials. 

Houd uw acties open en laagdrempelig, zodat ze een ruim publiek kunnen aantrekken. Maak 
een deelnemerslijst die kan dienen om aanwezigen die zich niet als lid hebben aangemeld 
later te benaderen, wellicht voor een rol als supporter, sympathisant of donateur. Toon 
interesse in mensen die interesse in uw club hebben getoond. 

Combineer uw acties altijd met een publieke training en/of een gratis toegankelijke wedstrijd, 
zodat u de geïnteresseerden sterker bindt. 

Elke wervingsactie wordt achteraf geëvalueerd. Succesvolle acties kunnen tot een jaarlijks 
terugkerend project worden gemaakt. Uit minder succesvolle acties kunnen nog altijd lessen 
worden getrokken voor de toekomst: waarom is het niet aangeslagen, wat moeten we 
veranderen, wat deden we de vorige keren beter? 

 


