
 

 
 

Tips en handvatten ‘Clubcampagne WK Dames’ 
 
Door de prestaties van de Volleybaldames bij het WK in Japan is volleybal hot in Nederland. 
Hét moment om te profiteren van deze hype voor onze sport. De Nevobo wil clubs die 
nieuwe leden willen werven helpen om dit moment aan te grijpen en een sterke 
ledenwervingscampagne op te zetten. Hiervoor bieden we een aantal visuals en 
standaardteksten aan die je voor jouw club kunt inzetten. Daarnaast geven we een aantal 
handvatten en tips mee. 
 
Ledenwervingsactiviteit 
Essentieel is om een activiteit te koppelen aan de campagne. Zorg dat er een of meerdere 
aansprekende momenten zijn waarop potentiële leden kennis kunnen komen maken met de 
sport en jouw club. Dat kan een nieuwe activiteit zijn of door één of enkele trainingen als 
‘open’ training te bestempelen. 
 
Maak duidelijk in de campagne voor welke leeftijden de activiteiten geschikt zijn en zorg dat 
de activiteit aansluit bij kinderen zonder volleybalervaring.  
 
Zorg verder dat de potentiële leden goed worden opgevangen. Dat ze zich welkom voelen en 
duidelijk weten wat de bedoeling tijdens de activiteit is én na afloop voor een eventueel 
vervolg. 
 
Visuals 
Om de activiteit en jullie club te promoten hebben we vijf visuals ontwikkeld die de link 
leggen tussen de Volleybaldames en kennismaken met jouw volleybalclub. De visuals zijn: 
 
- ‘Scoren als Lonneke’ 
- ‘Juichen als Laura’ 
- ‘Duiken als Kirsten’ 
- ‘Smashen als Celeste’ 
- ‘Passen als Maret’ 
 
De visuals zijn rechtenvrij te gebruiken in de communicatiekanalen van de vereniging en door 
lokale media.  
 
Standaardteksten 
In het document ‘Standaardteksten clubcampagne WK Dames’ hebben we een voorzet 
gemaakt voor de teksten die je kunt plaatsen in de communicatiekanalen van de vereniging 
(website, social media en/of nieuwsbrief). Ook vind je een tekst die je kunt gebruiken om 
naar lokale media te verzenden. We raden aan de teksten altijd in combinatie met een visual 
te gebruiken. De teksten zijn bedoeld als voorzet en mogen naar wens worden aangepast. 
 



 

 
 

Omdat de campagne hoofdzakelijk gericht is op jeugd, adviseren we om zeker Instagram in te 
zetten. Facebook is met name interessant om ouders mee te bereiken.  
 
Overige tips en handvatten 
 
- Wacht niet te lang met deze campagne. Volleybal en de Volleybaldames zijn nu hot. Over 

enkele weken zal de hype flink zijn afgevlakt.  
- Als een wervingsactiviteit op zeer korte termijn niet lukt, plan hem dan wel alvast in en 

start de campagne hiervoor zo snel mogelijk. 
- Zorg dat op de clubwebsite duidelijk is welk volleybalaanbod de vereniging heeft, zowel in 

tekst als met aansprekende foto’s en/of video’s. 
- Bied potentiële leden heldere informatie op welke manier zij kunnen kennismaken met 

de club. 
- Plaats daarbij contactinformatie van een functionaris die vragen voor potentiële leden 

(snel) kan beantwoorden. 
- Voor diverse ledenwervingsactiviteiten kunnen volleybalclubs een subsidie aanvragen bij 

de Nevobo. Zie meer informatie hierover: https://www.nevobo.nl/bestuurder-
functionaris/join-volleybal/organiseer-een-clinic-met-subsidie/.   

- Om je activiteit extra aantrekkelijk te maken kan jouw club gebruikmaken van de 
JoinVolleybalTour. Deze bestaat uit een gepimpte volleybalbus met opblaasbare 
volleybalattracties. De bus is tot 31 december 2018 gratis aan te vragen door 
volleybalverenigingen. Meer informatie: https://www.nevobo.nl/bestuurder-
functionaris/join-volleybal/joinvolleybaltour-volleybalbus/.  
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