Dag van de Sportclub 2021
Beste sportaanbieder,
Het afgelopen jaar was voor iedere sportclub een zware tijd. Tijd voor nieuwe kansen én leden!
Op zondag 19 september organiseren wij voor de 6e keer de Dag van de Sportclub voor alle
sportaanbieders die hun ‘deuren’ open zetten. Op deze dag kunnen inwoners van Helmond
naar verschillende sportaanbieders toe om kennis te maken met diverse sporten.
Wij willen jou vragen om ook de deuren van jouw club open te zetten op 19 september!
De deelnemende sportaanbieders wordt gevraagd om van 10.00-14.00 uur aanwezig te zijn
voor bezoekers. Echter ben je zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze tijd. Dit kun je
kenbaar maken door op het inschrijfformulier jouw programma te vermelden. Dit kunnen
bijvoorbeeld ook diverse clinics voor verschillende leeftijdsgroepen zijn.
Ben je niet de gehele tijd aanwezig? Dan verzoeken we je om dat duidelijk in het programma te
vermelden, zodat bezoekers niet voor een dichte deur komen te staan. Het gehele programma
komt op www.jibbplus.nl te staan.
Wat zijn de voordelen voor jouw club?
- Gezinnen vanuit heel Helmond hebben de mogelijkheid om jouw club te bezoeken.
- Je kunt de doelgroep persoonlijk ontvangen, aanspreken en doelgerichte informatie geven.
Via het inschrijfformulier kun je kenbaar maken op welke doelgroep(en) je je richt op 19
september. Dit mag dus ook één specifieke doelgroep zijn, bijvoorbeeld kinderen tussen de 4
en 7 jaar! Het is wel verstandig om ook informatie paraat te hebben van de overige
doelgroepen, zodat je de bezoekers optimaal kunt informeren.
- Jouw sportclub komt op de fietsplattegrond en website van Jibb+ te staan. De plattegrond
wordt verspreid onder ruim 9.000 basisschoolleerlingen in Helmond en komt bij diverse
organisaties te liggen. Zie de bijlage voor de fietsplattegrond van afgelopen jaar.
- Het evenement wordt voor de zesde keer georganiseerd en is daardoor al een begrip in
Helmond. Tevens zijn wij bezig met extra communicatiemiddelen en -acties waardoor de Dag
van de Sportclub nog meer onder aandacht komt in Helmond.
Wat houdt het in als je meedoet?
- Jouw club staat op 19 september open voor bezoekers waarbij een gastheer of gastvrouw van
jouw club de bezoekers ontvangt.
- Het heeft daarnaast de voorkeur dat bezoekers ook zelf actief kunnen zijn om de sport bij
jouw club te ervaren. Dit kan een clinic, instuif, demonstratie of een andere activiteit zijn. Als de
bezoekers maar kennis kunnen maken met jouw club en sportaanbod! Jibb+’ers kunnen je ook
helpen om in dit aanbod mee te denken.

- Als je op het inschrijfformulier aangeeft dat jouw club mee doet, dan gaan we er ook vanuit
dat op 19 september tussen 10.00-14.00 uur de deuren open staan en dat de zaken geregeld
zijn. Eind juni wordt de fietsplattegrond gedrukt en zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.
Aanmelden is dus deelnemen!
- Wanneer bezoekers enthousiast zijn geraakt tijdens de Dag van de Sportclub, dien je te zorgen
voor een passende doorstroom d.m.v. het aanbieden van proeflessen. Dit kun je doen door
jouw proeflessen aan te melden op www.sportencultuurhelmond.nl.
Tip: Als je dit ook vóór 14 juni doet, komen de proeflessen automatisch in het Sjors Sportief &
Creatief boekje te staan! Zie ook de informatiebrief van Sjors Sportief & Creatief.
Hoe meld ik mijn club aan voor de Dag van de Sportclub?
Op www.jibbplus.nl/aanmelden-dvds vind je een digitaal inschrijfformulier.
Vul alle gegevens in en jouw club staat op de kaart!
De deadline voor het aanmelden is op maandag 14 juni.
We zien jouw aanmelding graag verschijnen!
Als je nog vragen hebt, kun je het beste even contact opnemen met ondergetekende.
Met sportieve groet,
Jibb+
Charlotte de Moet, Kristian van den Nouwlant, Mohamed Yahia en René Taal
sportaanbieders@jibbplus.nl
0492-347071 / 06-43086801

