
Financieel gezond de crisis door 2.0
door Peter van Baak
De gevolgen van de beperkende maatregelen door COVID19 zijn nog steeds aan de orde van de 
dag. Dit heeft wellicht ook financieel impact op je vereniging. Reden genoeg om na te denken hoe 
je de financiële gevolgen zo veel mogelijk kan beperken, nú en in de toekomst. 

Gedurende dit interactieve webinar wordt je bijgepraat over de gevolgen van de crisis voor je 
vereniging en over de mogelijkheden om gezond hieruit te komen. Je komt, mede dankzij de input 
van andere verenigingen, tot nieuwe inzichten en je kan al direct de eerste, concrete stappen 
zetten om de komende 12 maanden financieel gezond te blijven.

Tijdens dit webinar:
 • bespreken we de belangrijkste uitdagingen in de komende 12 maanden en krijg je antwoord   
  op jouw vragen hierover;
 • ontdek je de nieuwste (coronagerelateerde) regelingen die beschikbaar zijn voor verenigingen;
 • leer je hoe je in deze tijd toch inkomsten kan genereren voor jouw vereniging;
 • krijg je tips en best practices van andere verenigingen;
 • maken we samen een plan voor fondsenwerving voor jouw club.
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Webinar voor bestuurders en technisch kader  

maandag 2 november       19.00 tot 20.30 uur

maandag 9 november       19.00 tot 20.30 uur

maandag 16 november       19.00 tot 20.30 uur

donderdag 26 november       19.00 tot 20.30 uur

maandag 30 november       19.00 tot 20.30 uur

donderdag 10 december       19.00 tot 20.30 uur

Als bestuurder of technisch kaderlid van een sportvereniging in de Westelijke Mijnstreek meld je je eenvoudig 
online aan via de button hiernaast. Wij vragen je vriendelijk om deze uitnodiging te delen met overige 
verenigingsbestuurders en/of technisch kaderleden.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging. Een dag voor aanvang van 
het webinar sturen wij je de link die toegang geeft tot het webinar.

De coronacrisis heeft op ons allemaal een enorme impact. Ook voor sportverenigingen zijn de veranderingen

en gevolgen groot. Toch laten alle clubs zien een enorm improvisatievermogen te hebben. Ecsplore sluit hierbij

aan. Ten gevolge van de coronamaatregelen organiseren we het Sport- en beweegcongres dit jaar online.

Wij bieden op verschillende data van 19.00 tot 20.30 uur zes inspirerende webinars
aan voor bestuurders en technisch kader. Een goed alternatief met het oog op de toekomst.

Sport- en beweegcongres 
Westelijke Mijnstreek 2020

UITNODIGING

6 inspirerende webinars 
in november en december
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Financieel gezond de crisis door 2.0 
door Peter van Baak voor bestuurders

Clubkadercoach zorgt voor sterke verenigingen met een positieve sportcultuur
door Job van Eunen voor bestuurders

De Paradox van de aanraking  
door Simone Mark voor technisch kader

Bewegen en spelen; zuur(stof) voor de ontwikkeling van het kind
door Bastiaan Goedhart voor technisch kader

De opkomst van Esports en gaming: de kansen voor sportverenigingen   
door Robin Sweegers voor bestuurders en overige geïnteresseerden

Bijzondere doelgroepen includeren en behouden binnen de vereniging  
door Cees Vervoorn voor bestuurders en technisch kader

Peter van Baak (34), medeoprichter van SponsorVisie en Crowdfunding 
voor Clubs, heeft sport en commercie door zijn aderen vloeien. Hij 
speelde jarenlang tophockey bij T.H.C. Hurley. Daarnaast was hij actief als 
ondernemersadviseur. In 2010 startte hij SponsorVisie met als doel om de 
sponsoring van lokale sportverenigingen te veranderen.

Simone Mark is oprichter van het Centrum Pedagogisch Contact en auteur 
van het boek Pedagogisch Contact. Haar lezingen en masterclasses gaan 
over de kwaliteit van het contact tussen opvoeders en kinderen/jongeren. 
Ze is ervan overtuigd dat wie in contact wil zijn met kinderen, eerst in 
contact zal moeten zijn met zichzelf. Simone daagt opvoeders uit om te 
onderzoeken welke leraar, coach of trainers ze willen zijn.

Robin Sweegers is naast digitaal marketeer bij SportsCloud & Techonomy 
ook een van de founders van EsportsXperts. Vanuit EsportsXperts is hij 
dagelijks bezig om organisaties en merken wegwijs te maken bij het (weder)
opbouwen van een sterke relatie met de nieuwe generaties. Esports & 
gaming is daarbij cruciaal geworden, zeker in combinatie met slimme 
marketingtechnologieën en fanbase marketing.

Job van Eunen is coördinator clubkadercoaching vanuit NOC*NSF/
Korfbalverbond. Job is (oud)bestuurslid, adviseur lokale sport namens 
NOC*NSF en bedenker van de GIGA Kangoeroedag. In alles wat hij doet 
staan de volgende waarden centraal: veilig, samen, gelijkwaardig en 
uitdagend.

Bastiaan Goedhart is achttien jaar werkzaam als gymleraar en bijna net 
zo lang als opleidingsdocent bij de Pabo in Haarlem. Tevens is hij auteur 
van de methode Basislessen Bewegingsonderwijs, de meest gebruikte 
methode voor het basisonderwijs in Nederland. Bastiaan is samen met 
Hans Stroes en Wim van Gelder de drijvende kracht achter het scholings- 
en adviesbureau “Alles in Beweging’’. In het hele land verzorgen zij 
studiedagen, inspiratiesessies en nascholing.

Cees Vervoorn houdt zich al zijn hele leven bezig met sport. Zo deed hij als 
zwemmer meerdere keren (1976, 1980 en 1984) mee aan de Olympische 
Spelen. Hij was nationaal recordhouder op de 100 en 200 meter vrije slag 
en op de 100 en 200 meter vlinderslag. Ook was hij de chef de mission 
van het Nederlands Paralympisch Team in 1996 en 2000. Momenteel is 
Cees de verbindende schakel tussen de wetenschap en de praktijk bij 
Kenniscentrum Sport & Bewegen.
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De Paradox van de aanraking
door Simone Mark
Enerzijds zorgt aanraking van jeugdige spelers soms voor veel gedoe, anderzijds is aanraking  
voor de mens wel een levensbehoefte.
De tendens om jongeren vooral niet meer aan te raken lijkt een logische, omdat veel 
professionals willen voorkomen dat hun fysiek contact met jongeren wordt gezien als ongepast. 
Dit is echter een ongewenste ontwikkeling, aangezien een gebrek aan affectief contact juist de 
oorzaak is van veel problemen: zonder aanraking raken mensen niet verbonden met zichzelf en 
met anderen. Pedagogisch contact is de basis van onze hechting. In dit webinar neemt Simone 
Mark de deelnemers mee op het spannende pad van de aanraking. Wanneer is aanraking 
gewenst en wanneer niet? Hoe raak je jeugdspelers gepast aan en hoe vooral niet?

De opkomst van Esports en gaming:  
de kansen voor sportverenigingen
door Robin Sweegers 
Esports en gaming hebben zich de afgelopen jaren onder jongeren en volwassenen razendsnel 
ontwikkeld. Wereldwijd zijn er al meer dan 190 miljoen Esport-fans en minimaal 30% van 
verenigingsleden zijn wekelijks bezig met gaming. De opkomst van Esports gaat zo hard, dat 
we er niet meer omheen kunnen. Veel volwassenen en professionals zullen echter roepen dat 
Esport slecht is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Maar er zijn ook enorm veel 
positieve kanten en kansen om Eports en gaming in te zetten voor de toekomst en vitalisatie 
van de vereniging. Tijdens dit webinar worden bestuurders meegenomen in de wereld van 
Esports en gaming en ontdekken ze met name hoe (vooral jonge) leden binnen de verenigingen 
daarmee omgaan. Daarnaast presenteren we succesvoorbeelden van sportverenigingen die 
actief de verbinding maken met Esports!

Clubkadercoach zorgt voor sterke verenigingen 
met een positieve sportcultuur
door Job van Eunen 
Wist je dat 90% van de trainers zonder bondsopleiding voor een groep staat? En nog 
schrikbarender: wist je dat 39% van de trainers zich niet capabel voelt als ze trainingen verzorgen?
Daar moeten we wat mee! Plezier en ontwikkeling zijn namelijk de belangrijkste factoren om 
te gaan en te blijven sporten. Dat trainers en coaches daarbij de doorslaggevende succesfactor 
zijn, is inmiddels bekend. Een groep jeugdige sporters trainen en coachen is echter nog niet 
zo gemakkelijk. Hoe krijg je iedere sporter actief en betrokken? Hoe zorg je ervoor dat het 
sporten bij een sportclub ook een bijdrage levert aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling? 
Daar kan trainersbegeleiding bij helpen. Bovendien is er sinds kort een middel om dit goed 
te implementeren binnen een club: de clubkadercoach. In dit webinar wordt ingegaan op 
verschillende vragen. Hoe creëer je een veilige, gelijkwaardige en uitdagende omgeving? 
Waarom is trainersbegeleiding daarbij essentieel? En waarom is een clubkadercoach een 
geweldig middel voor jouw club?

Bewegen en spelen; zuur(stof) voor de ontwikkeling 
van het kind
door Bastiaan Goedhart
Hoe ziet goed bewegingsonderwijs eruit en wat is het verschil en de overeenkomst met buiten-
spelen en bewegen bij een sportvereniging? Wat kan het pedagogisch en didactisch handelen 
van een leerkracht of coach betekenen voor het kwetsbare én het fanatieke, vaardige kind? In 
welke context voelt een kind zich (on)veilig en aan welke knoppen kunnen we draaien om dit te 
beïnvloeden? 
Als we de juiste context creëren, kan bewegen en spelen zuurstof zijn voor de ontwikkeling van 
elk kind, maar als we de plank misslaan kan het heel zuur uitpakken. Niet alleen het kind, maar 
ook het sportteam kan hiervan last hebben. En dan is bewegen, spelen en sporten niet leuk meer 
maar gedoe. Met behulp van de theorie en van voorbeelden uit de praktijk kunnen we hopelijk 
inzicht krijgen hoe je gedoe weghaalt en voorkomt zodat er ruimte ontstaat voor datgene wat 
kinderen heel graag doen: (samen) spelen en bewegen.

Bijzondere doelgroepen includeren en behouden 
binnen de vereniging
door Cees Vervoorn  
Een uitdaging! Iedere keer weer wordt deze dooddoener gebruikt als het gaat om mensen met 
een beperking te laten participeren in trainingen of gezamenlijke activiteiten van een vereniging. 
Dit heeft vaak te maken met onbekendheid met de doelgroep, angst om iets fout te doen of 
gewoon het ontbreken van de juiste kennis om deze doelgroepen te includeren. Echter, vaak 
is het zo dat de doelgroep zelf het liefst wordt benaderd zoals elk ander lid van de vereniging. 
Niet gesepareerd of in een groepje maar gewoon als meebewegend lid van de club. Met enkele 
aanpassingen is dit vaak gemakkelijk te realiseren en wanneer men volledig transparant is in het 
hoe en het waarom verdwijnen vragen en eventuele ongemakken snel. Belangrijk hierbij is wel 
dat het kader van de vereniging goed is geschoold in het omgaan met doelgroepen. Immers, met 
de toenemende populariteit en acceptatie van de Paralympische Spelen als topsport neemt ook 
het aantal leden (met een beperking) van verenigingen toe. Bovendien is Nederland, zoals wel 
vaker het geval is, gidsland als het gaat om de integratie van aangepast sporten in onze sport- en 
verenigingscultuur. En dat willen we graag zo houden!

Meer weten?
Heb je vragen over het congres of het programma? Of over de verenigingsondersteuning
door Ecsplore? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde medewerkers.

Verenigingsondersteuning algemeen  Sportpedagoog

www.ecsplore.nl

Daan Pluim
daan.pluim@ecsplore.nl

Judith van Veen  
judith.vanveen@ecsplore.nl

Jorg Smeets  
jorg.smeets@ecsplore.nl

Simone Willems 
simone.willems@ecsplore.nl

Regioconsulent Iedereen Kan Sporten
Chantal Bos 
chantal.bos@ecsplore.nl 
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