Module Sportief Besturen
Voor bestuurders die hun rol als bestuurder willen versterken en die binnen hun vereniging willen
aansturen op een sportieve en positieve cultuur.
In de kernmodule ‘Sportief Besturen’ staan de volgende drie vragen centraal:
1. Wat is een sportieve, positieve verenigingscultuur?
2. Hoe stuur ik mijn vereniging hierop aan?
3. Wat is mijn rol als bestuurder?
Een sportieve, positieve verenigingscultuur gaat verder dan een lijst met gedragsregels opstellen
en die op het prikbord in het clubhuis prikken.
Het is de basis voor de manier waarop leden van een
vereniging met elkaar omgaan, hoe ouders zich op
de club gedragen en hoe gasten en tegenstanders
worden verwelkomd. Het creëren van een veilige
omgeving voor alle betrokkenen bij verenigingen is
de belangrijkste opgave van een verenigingsbestuurder. De verenigingsbestuurder heeft als taak
te zorgen dat iedereen zich in de omgeving van de
vereniging veilig voelt. Dat klinkt logisch, maar hoe
doe je dat? Hoe creëer je een veilig sportklimaat?
Elkaar inspireren om tot oplossingen te komen
De kracht van de module Sportief Besturen zit in het feit dat verenigingsbestuurders leren van
elkaars ervaringen. Steeds vaker krijgen verenigingsbestuurders te maken met gebeurtenissen
die een sportieve, positieve cultuur in de weg staan, van al te ‘enthousiaste’ ouders tot excessen.
De module bestaat uit 1 workshop van een avond. Tijdens de workshop delen bestuurders hun
ervaringen met elkaar. Deelnemers worden in de uitnodiging gevraagd een relevante
praktijkcase mee te nemen naar de workshop. Deze case wordt aan de hand van theoretische
achtergrondinformatie tijdens de workshop besproken. Verenigingsbestuurders zullen zich in de
praktijkcases herkennen waardoor de theorie beter blijft hangen.
De cases maken de deelnemers ook bewust van de
verschillende rollen die ze bij de vereniging hebben: een
weerbaarheidsrol, proces- en beleidsrol en een
communicatie- en een voorbeeldrol. Het is voor een
verenigingsbestuurder niet eenvoudig om zich in het
heetst van de strijd te realiseren welke rol hij heeft, laat
staan daarnaar te handelen. Tijdens de workshop krijgen
deelnemers handvatten om de verschillende rollen te
leren herkennen.
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Voor de workshopavond worden twee verenigingsbestuurders van vijf tot zeven verenigingen
uitgenodigd (maximaal 15 personen). Deskundige trainers van de eigen sportbond verzorgen de
workshops. Zij kennen de sport dan ook en hebben ervaring met de uitdagingen waar
verenigingsbestuurders in de betreffende sport voor staan.
De workshops duren van 19.00 tot 22.00 uur en deelname is gratis bij voorinschrijving. Voor de
organisatie wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van een van de deelnemende
verenigingen.
Geïnteresseerd?
Wil je je met jouw vereniging aanmelden voor de workshopavond? Maak dat kenbaar bij de
Verenigingskaderconsulent in je district. Je kunt bij diegene ook terecht voor meer informatie.
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