
Alle Steinse sportverenigingen komen in aanmerking voor deze services. Een aantal services zijn
ook beschikbaar voor ondernemende sportaanbieders of niet-sportverenigingen;
Gebruik van deze services is gratis, maar de beschikbaarheid is niet onbeperkt;
Voor sommige services gelden specifieke voorwaarden;
Deelnemers werken op verzoek mee aan controle, monitoring of communicatie;
Inzet van services verloopt altijd via de adviseur lokale sport en kan enkel aangevraagd worden via
de verenigingsadviseur.

Sportakkoord
In 2020 hebben tal van organisaties samen het Gezond Sport- & Beweegakkoord Stein gesloten. Onze
gezamenlijke ambitie is geluk en gezondheid van onze inwoners te verbeteren via sport, bewegen en
vitaliteit. In coronatijd is het belang hiervan nog eens extra onderstreept.

Essentiële rol voor sport & beweegaanbieders
Sport- en beweegaanbieders spelen op dit vlak een essentiële rol. Zij slagen er immers als geen ander
in om mensen in beweging te krijgen én houden. Als gemeente willen we dit dan ook zo goed
mogelijk faciliteren. Dit doen we al geruime tijd via bijvoorbeeld accommodaties en subsidies. Later
volgden onder meer buurtsportcoaches, verenigingsadviseur, nieuwsbrief verenigingen en workshops.

Toenemende druk en veranderingen
Toch is het als vereniging niet altijd gemakkelijk om deze rol te vervullen. Verenigingen komen
namelijk meer en meer onder druk te staan, terwijl ze om moeten gaan met veranderende behoeften,
verwachtingen, wet- en regelgeving. Van zowel binnenuit als buitenaf wordt kwaliteit en
professionaliteit verwacht, terwijl de organisatie vaak rust op de schouders van een beperkt aantal
vrijwilligers. Bovendien zijn zij meestal ook nog eens beperkt in hun tijd, kennis en ervaring.

Ondersteuning op maat
Om verenigingen op dit gebied tegemoet te komen en te ontlasten, willen we hen meer
ondersteuning op maat bieden. Niet alleen proactief informeren over subsidies, workshops of
projecten, maar vooral inspelen op jullie behoeften. Dit doen we op twee manieren: een intake op de
club, of het aanvragen van specifieke services.

INTAKE OP DE CLUB
Tijdens een intake op de club gaan we in gesprek over wat er speelt, of waar jullie tegenaan lopen.

Wat gaat er goed, en wat juist niet? Waar liggen jullie uitdagingen, kansen en ambities? Waar willen
jullie naartoe, wat is er voor nodig om daar te komen, en hoe willen jullie hierbij geholpen worden? De
intake wordt uitgevoerd door een onafhankelijke professional, met ruime ervaring. Niet om jullie de les

te lezen of op tekortkomingen te wijzen, maar juist om te kijken hoe dingen gemakkelijker of beter
kunnen. De frisse blik van een buitenstaander kan zorgen voor nieuwe inzichten, en helpen een

probleem of vraag helder te krijgen. Na afloop van de intake zijn het vraagstuk en de
ondersteuningsmogelijkheden bekend. In overleg worden vervolgstappen bepaald en kunnen indien

gewenst specifieke services worden ingezet.

SPECIFIEKE SERVICES
Weet je zelf al precies wat jullie vereniging nodig heeft? Dan zijn er specifieke services die jullie hierbij

kunnen helpen. Het gaat hierbij om services rond de volgende thema’s:

Deze services zijn sterk uiteenlopend qua doelgroep, ondersteuning, duur en wijze waarop ze worden
aangeboden:

Dit om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan jullie wensen en behoeften. Op die manier bieden
we ondersteuning op maat. Voorbeelden van specifieke services per thema, vind je op de achterkant.

Voorwaarden

Aanvragen
Wil je een intake of specifieke service aanvragen? Neem dan contact op met de verenigingsadviseur
via Frank.vandenBoomen@gemeentestein.nl onder vermelding van ‘Sport Services Stein’.
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Nadere toelichting & voorbeelden per thema

https://www.gemeentestein.nl/sportakkoord
https://hvdsl.nl/wat-we-doen/werkzaamheden/leden-vinden-en-binden/
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/369-ledenbinding
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/406-themagericht-trainen-en-coachen-van-6-tot-12-jarigen
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/370-themagericht-trainen-en-coachen-van-pubers
https://stichtinglifegoals.nl/sportcoach/
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/373-de-kansen-van-50-sport
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/648-aangepast-sporten-hoe-doe-je-dat
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/391-sporters-met-een-visuele-beperking
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/390-sporters-met-een-auditievecommunicatieve-beperking
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/356-sporters-met-een-verstandelijke-beperking
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/378-sporters-met-gedragsproblematiek
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/377-trainen-en-coachen-van-jongeren-met-autisme
https://sb-sport.nl/shop/product/opleidingen/sb-01-i-basis-op-locatie/
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/388-4-inzichten-over-trainerschap
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/368-trainersbegeleiding
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen?doelgroep=2
https://hvdsl.nl/wat-we-doen/werkzaamheden/meer-vrijwilligers-voor-de-club/
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/384-vrijwilligersmanagement
http://www.sportalliantie.nl/index.php?page=1188&lang=11&desc=Vrijwilligersbeleid
https://mdtsport.nl/jongeren/
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/403-4-inzichten-voor-bestuurders
https://www.knvb.nl/assist-bestuurders/goed-besturen/opleidingen
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/372-modern-besturen
https://www.knvb.nl/assist-bestuurders/goed-besturen/bestuurscoaching
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/402-jouw-club-klaar-voor-de-toekomst
https://www.besturenmeteenvisie.nl/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/bestuur/visie__strategie/
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/beleid#strategiesessie
https://teamfit.nl/
https://teamfit.nl/sportlocaties/themas
https://www.gemeentestein.nl/aed-netwerk
https://www.gemeentestein.nl/aed-netwerk
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/635-duurzame-accommodatie
https://positiefcoachen.nl/sportsector/
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/810-positief-coachen
https://www.halt.nl/halt-op-school/training-sport-gedrag-2
https://www.omgaanmetpesten.nl/
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/693-verenigingstraject-sociale-veiligheid
https://www.johnblankensteinfoundation.nl/vraag-een-gratis-workshop-aan/
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/375-herkennen-en-voorkomen-van-grensoverschrijdend-gedrag
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/374-vertrouwenscontactpersoon
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/811-financieel-gezond-de-crisis-uit
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/405-geld-genereren
https://hvdsl.nl/wat-we-doen/werkzaamheden/geld-voor-jouw-plan/
https://www.sportsubsidie.nl/diensten/online-webinars/
https://hvdsl.nl/wat-we-doen/werkzaamheden/samenwerking-verenigingen/
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/381-communicatie-juist-nu-maar-hoe
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/382-ledenbinding-nu-we-elkaar-nog-niet-of-weer-wel-op-de-club-kunnen-ontmoeten
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/404-presteren-met-communiceren

