
WACHTLIJST 
TRAININGEN

ONZE VISIE
Kinderen een leven lang aan het bewegen krijgen, bij voorkeur bij een 
sportvereniging waarbij de kans groter is dat ze structureel en duurzaam 
actief blijven.

HET DOEL
Kinderen die op de wachtlijst staan laten instromen bij de vereniging. 
Daarnaast helpen we de vereniging bij het wegwerken van de wachtlijst.

Dit gaan we doen met twee interventies die we ongeveer tegelijk willen inzetten.

1. Vanuit de vakgroep bewegingsonderwijs 033 vindt er extra inzet plaats voor maximaal een periode van een half jaar.

  In Amersfoort is de vakgroep bewegingsonderwijs 033 actief met daarin bevoegde LO (lichamelijke opvoeding) docenten. Om de kinderen op de 
wachtlijsten op korte termijn aan het bewegen te krijgen, wordt deze vakgroep ingezet om wekelijks trainingen te verzorgen voor de betreffende 
vereniging.

 a.  Deze trainingen zijn sport specifiek en bedoeld om de kinderen, die al op de wachtlijst staan, kennis te laten maken met de sport.  
Vinden zij de sport wel echt leuk (genoeg) om lid te worden bij de vereniging?

  b. De LO docent wordt voor 2 uur in de week ingezet.
  c. De vereniging gaat actief op zoek naar trainers die mee kunnen draaien met de LO docent.
 d.  De inzet van een LO docent kost €34,50 per uur. Het eerste half jaar kost deze inzet de vereniging €15,- per uur. De overige €19,50 wordt 

vanuit ons werkbudget betaald.

2.  De verenigingsadviseurs gaan samen met de vereniging een half jaar lang op zoek naar duurzame oplossingen  
voor de bestaande wachtlijst.

 Met een te vormen werkgroep bespreken we de volgende items;
 a. Wordt de wachtlijst nu bijgehouden en wie doet dit?
 b. Wat zijn de procedures binnen de vereniging? En wat is de reden voor de wachtlijst?
 c. Hoe worden de mensen op de wachtlijst geïnformeerd en wanneer kunnen ze instromen?
 d. Worden de mensen op de wachtlijst doorverwezen naar andere verenigingen?
 e.  Hoe is de organisatie van trainingen nu ingericht en kan dit effectiever? Denk aan indeling accommodatie / trainingsruimte,  

indeling (gecertificeerde) trainers etc.
 f. Hoe kunnen we nieuwe trainers vinden?
 g. Hoe kunnen we nieuwe trainers (beter) begeleiden en opleiden?

Na deze interventies gaan we kijken of de geïnteresseerde (wachtlijst) kinderen na een half jaar direct kunnen doorstromen binnen de vereniging.

INTERESSE OM MEE TE DOEN?
Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar sportvereniging@sro.nl en we maken een afspraak om verder te 
praten over de mogelijkheden.




