De Thuiswedstrijd, een wedstrijd vol met kansen!
Hieronder kunt u de onderwerpen zien die we aanbieden, met daaronder een uitgebreide
omschrijving:
Marketing in de sportvereniging – Door Etienne Verhoeff van Start2Create (www.start2create.nl)
Tijdens deze workshop neemt Etienne jullie mee in de wereld van marketing voor sportverenigingen.
De rol van sportverenigingen is hedendaags veel groter dan vroeger. Er wordt veel meer verwacht in
de maatschappelijke functie en er zijn in de loop der tijd heel wat nieuwe sporten bijgekomen. Het
totale aanbod voor nieuwe sporters is enorm. Des te belangrijker is het om na te denken over hoe je
jouw vereniging goed in het daglicht zet. Dit kan middels een website, social media, mond op mond
reclame, maar ook zeker door de manier van denken en de manier van doen binnen een organisatie.
Etienne zal jullie veel handige tips en tricks geven over hoe je dit kan inzetten.
Creatief Denken – Door Kyra van Leeuwen van Start2Create (www.start2create.nl)
Je komt tot nieuwe inzichten en ideeën door uit de vaste denkkaders te stappen. Door anders en
creatief denken. Interactief. Doorliften op ideeën, absurd denken zonder grenzen of zelfs crimineel
denken. Bizarre scenario’s of onverwachte perspectieven. Alles met een omweg.
Creatief denken is toe te passen op elk vraagstuk. Een dagelijks probleem of een complexer
vraagstuk. Of het nu gaat over een vraagstuk in de sport (leden, vrijwilligers, sponsoring, mensen in
beweging krijgen), het opvallen en de zichtbaarheid van je organisatie, samenwerken of verbindingen
in de wijk, communicatie, een project of een nieuw product.
Lokaal Sportakkoord en gemeentelijke subsidies – Door Mandy Briels van Gemeente Helmond
(www.helmond.nl)
Eind 2019 is het Lokale Sportakkoord in Helmond ondertekend door vele sportaanbieders en
partners. Maar wat betekent dit nou eigenlijk voor alle sportaanbieders in Helmond? Wat kun je hier
nou mee? Kun je hier opleidingen mee inzetten of kun je hier juist maatschappelijke projecten mee
ontwikkelen? Kun je samen met andere sportaanbieders voordelen halen uit her Sportakkoord, of
kan het ook een sportaanbieder individueel ondersteunen? Daarnaast zijn er bij de gemeente
Helmond ook andere mogelijkheden tot het aanvragen van ondersteunende subsidies voor
bijvoorbeeld; topsport, sportstimulering, evenementen, jeugdleden en gezondheidsstimulering.
Wat de status van het Lokale Sportakkoord is en welke subsidiemogelijkheden er zijn, licht Mandy
graag toe.
Is jouw sportclub of organisatie goed verzekerd? – Door Peter van Melick van Rabobank
(www.rabobank.nl)
Hoe is jouw organisatie verzekerd? En dekt dit alles nog wel voldoende? Het is zomaar een vaaag
waar je eens over na kunt denken. Verzekeringen op en rond een sportaccommodatie en voor een
sportorganisatie ontwikkelen net zo snel als de sport zelf. Wanneer er een complex verbouwd wordt,
heeft dit ook consequenties voor je verzekering. Als er een sportongeval gebeurt, dan is het wel fijn
als de verzekering alle schade voor beide partijen kan dekken, zonder dat er geschillen komen.
Wanneer ben je eigenlijk wel of niet aansprakelijk voor een ongeval op, of rondom, jullie
sportcomplex? Het zijn belangrijke onderwerpen die niet altijd aan de orde van de dag zijn, maar
absoluut goed gedekt moeten worden op de juiste manier, die bij jouw organisatie past.
Peter van Rabobank Helmond geeft je bij deze workshop stof tot nadenken!

Pedagogisch klimaat / Positieve sportcultuur – Job van Eunen (NOC*NSF / De gelukkige
sportvereniging)
We horen het van vele clubs, verenigingen en trainers; hoe zorg je voor een positieve sfeer, waarbij
iedereen zijn plek kan vinden. Dat ene lastige spelertje, hoe ga ik daar mee om? Die ene trainer die
onacceptabel gedrag vertoont, hoe kunnen we dat bespreekbaar maken? Moeten we wel of niet
selecteren? Zomaar wat vragen waar vele sportaanbieders vaak mee worstelen. Het kan vele
oorzaken hebben en er zijn heel veel manieren hoe je hier om een zo goed mogelijke manier mee om
kunt gaan.
Job heeft veel ervaring en is werkzaam bij geweest bij KNKV en nog steeds bij NOC*NSF. Hij geeft je
graag tips en trick over dit onderwerp, om je zo te inspireren jouw club nog positiever te maken.
Sport- en beweegnota 2021-2030 – Door Steven Arnold van Gemeente Helmond (www.helmond.nl)
In 2021 is de nieuwe Sport- en beweegnota geschreven door de gemeente Helmond. Deze zal van
2021-2030 leidend zijn binnen de Helmondse sportinfrastructuur. Welke aandachtspunten worden er
in deze nota belicht? Hoe wil de gemeente te werk gaan samen met alle sport- en beweegaanbieders
in de stad? Steven Arnold en Ad van Ham informeren jullie graag over het vervolg van de Sport- en
beweegnota en het daaropvolgende uitvoeringsbeleid.
De Gezonde Sportkantine – Door Irene Walk van TeamFIT (www.teamfit.nl)
Waar “de Gezonde Sportkantine” voor vele sportaanbieders een aantal jaren geleden nog taboe was,
komen er nu steeds meer vragen binnen omtrent deze ontwikkeling. Het wordt steeds duidelijker dat
sport, bewegen en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In Helmond hebben partijen
als TeamFIT, Jibb+, Sigro, Gemeente Helmond en GGD de handen al inéén geslagen om dit
onderwerp naar de sportaanbieders te brengen. Een aantal zijn al gecertificeerd en een aantal zijn
inmiddels al heel goed bezig en op weg naar hun certificaat. Onlangs waren er bijna 50
kantinebeheerders bij een bijeenkomst die door deze partijen bij de Sligro was georganiseerd ter
inspiratie.
Irene Walk van TeamFIT zal gedurende de hele middag het aanbod van een “Gezonde Kantine”
voorbij laten komen, om jullie te laten ervaren hoe simpel en lekker dit kan zijn.
Samenwerking in het werkveld van de buurtsportcoach – Door Berbel van Bree van Jibb+
(www.jibbplus.nl)
Al een aantal jaren werken we in Helmond met Buurtsportcoaches. Deze zijn werkzaam in alle
werkvelden binnen de sport en met name binnen de zogenoemde “BOS-driehoek”. BOS staat voor
Buurt-Onderwijs-Sport en het is zaak voor een buurtsportcoach om daar de verbindingen te leggen.
Maar wat voor een kansen kan dit nou bieden voor sportaanbieders? Welke samenwerkingen zijn er
mogelijk en over welke kwaliteiten en netwerk beschikken de buurtsportcoaches? Berbel van Bree is
manager bij Jibb+ en neemt jullie mee in de werkzaamheden van een buurtsportcoach en de
mogelijkheden die daaruit voortkomen. Daarnaast zullen er tijdens deze sessie ook een aantal good
practices naar voren komen.

