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Samen naar een Veilig Sportklimaat: Besturen met een Visie 

 
Inleiding 
Wilt u uw sportvereniging versterken?  
Meldt u dan aan voor 'Besturen met een visie - de basis'.  
 
Onvoldoende vrijwilligers, participatie in maatschappelijke projecten, financiële knelpunten, 
teruglopende ledenaantallen, onvoldoende sponsors, agressiviteit op en rond het veld, 
consumerende leden etc. Dit is de context van de sportvereniging anno 2012. Om alles 
geregeld te krijgen en op het juiste spoor te houden ontstaat druk op het ambt van de 
bestuurder. Bestuurders beginnen ad hoc met nieuwe projecten of lossen knelpunten op door 
zelf nog harder te gaan werken. Het is de kunst om in de dagelijkse hectiek te voorkomen dat 
het échte besturen in het gedrang komt. 
 
'Besturen met een Visie - de basis' is een traject van drie avonden speciaal ontwikkeld voor de 
bestuurders van sportverenigingen. Het biedt u als bestuurder inzichten en werkwijzen om 
zaken slimmer aan te pakken en problemen structureel op te lossen. Door theorie over 
organisaties en management te koppelen aan de eigen praktijk geven we u handvatten voor 
uw eigen vereniging. De inbreng van de begeleider en uitwisseling van  ervaringen tussen 
bestuurders geven richting aan oplossingen.  
 

Wat is Besturen met een visie?  
De basismodule richt zich op het versterken van de bestuurlijke kracht van sportverenigingen. 
De grondgedachte van Besturen met een Visie is dat als bestuurders in hun kracht komen en 
hun werk goed doen, ze sterkere verenigingen creëren. En daardoor beter in staat zijn een 
veiliger sportklimaat in de vereniging te bewerkstelligen. De module is bedoeld als opstap naar 
de kernmodule Sportief Besturen.  
 
Het traject 'Besturen met een Visie - de basis' staat stil bij de volgende vragen:  

 Wat is besturen eigenlijk? 
 Wat is het onderscheid tussen besturen, managen, uitvoeren? 
 Hoe ziet een effectieve structuur anno 2012 er binnen de sportvereniging uit? 
 Hoe ontwikkel je een visie, een toekomstplan, beleid? 
 Hoe realiseer je beleid in de praktijk? Hoe zorg je voor beweging, voor 

energie, maar ook voor uitvoeringsdiscipline binnen de club? 
 Welk vervolgaanbod is er mogelijk binnen het programma Veiliger 

Sportklimaat? 
 

De deelnemers krijgen na iedere bijeenkomst huiswerkopdrachten. Hierdoor worden de 
plannen direct in de praktijk gebracht en begint het bouwen aan de vereniging al bij de eerste 
bijeenkomst. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en advisering bij 
knelpunten. 
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Het traject neemt in totaal ongeveer 3 - 4 maanden in beslag en bestaat uit drie 
trainingsavonden. Tussen de verschillende avonden heeft u 4 - 6 weken de tijd om de 
volgende bijeenkomst voor te bereiden aan de hand van de huiswerkopdrachten. De avonden 
starten steeds om 19 uur en duren uiterlijk tot 22 uur. Per vereniging bent u welkom met 2 tot 
3 bestuurders. De workshop is voor uw vereniging gratis, omdat deze wordt aangeboden door 
de Volleybalbond. 
 
Aanmelden vanaf nu via het inschrijfformulier. U ontvangt daarna een bevestiging van uw 
aanmelding met daarin het programma en de routebeschrijving. Wij hopen u te zien op één 
van de trajecten 'Besturen met een Visie - de basis' en zijn ervan overtuigd dat het zinvolle en 
leerzame bijeenkomsten worden. Bij vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
…. 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

