EVEN WEG VAN DE
DAGELIJKSE PRAKTIJK EN
SAMENWERKEN AAN
NIEUWE PLANNEN,
STRATEGIE EN STRUCTUUR?

Wekelijks bent u als bestuurder op de club om te vergaderen, mensen te spreken of om gewoon te kijken hoe het gaat. Daarnaast
wilt u soms ook nog wel eens rustig naar de sport kijken. Ja, het besturen van een club is niet makkelijk en soms zelfs hectisch. Het
eind van het seizoen is in zicht en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen moeten starten, bijeenkomsten van de bond moeten
worden bezocht, nieuwe plannen voor de uitbreiding van de accommodatie. Zo zijn er verschillende zaken die op het bordje van het
bestuur liggen. Ook is het belangrijk om als bestuur eens rustig stil te staan bij uw sportvereniging. Waar staat de sportvereniging op
dit moment, hoe gaat het eigenlijk echt en waar willen we naartoe. Punten die vaak niet uitgebreid aan de orde komen tijdens eens
bestuursvergadering.

Wij willen u graag helpen om eens stil te staan bij uw sportvereniging. Onder begeleiding van de
buurtsportcoaches Verenigingsadvisering staat u stil bij uw sportvereniging en bespreekt u als bestuur 1 of
2 van te voren aangegeven onderwerpen

locatie
In samenspraak zoeken we naar een inspirerende locatie in (de buurt van) Amersfoort. In ieder geval zal de bijeenkomst niet bij uw
eigen sportvereniging zijn.

kosten
In 2019 b kunnen wij deze ondersteuning gratis aanbieden. Er zijn voor u als sportvereniging dus geen kosten.

inhoud
Samen met de buurtsportcoach Verenigingsadvisering wordt de inhoud van de bijeenkomst bepaald. Dit doordat er ingespeeld wordt
op de vraag en behoefte van u als vereniging. Hierbij kunt u denken aan:
∙ Reflecteren op hoe de sportvereniging er eigenlijk voor staat.
∙ Waar willen we heen met de sportvereniging
∙ Hoe kunnen we als bestuur effectiever samenwerken

contact
Wilt u als bestuur meer weten over de mogelijkheden, mail dan naar sportvereniging@sro.nl of
bel met Arend Neuteboom, telefoon 06 - 22 84 47 88 of Eva Stam telefoon 06-51 19 25 63.

