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Achtergrond verenigingsondersteuning
Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en
stichtingen op het gebied van sport en cultuur.
Ze vormen samen het grootste sociale
netwerk van ons land en zijn daarmee het
cement van onze samenleving.
Om deze onschatbare waarde van
verenigingen te waarborgen
zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de
aangesloten sportbonden, LKCA en
Kunstbende in om verenigingen meer
zelfredzaam en toekomstbestendig te maken.
In het filmpje vertellen verenigingen waarom ze aan de ondersteuning
meegedaan hebben en wat het hen opgeleverd heeft.

Dit doen we met de Verenigingsondersteuning
vanuit de Rabobank.

Herkenbaar?
Herken je als bestuurder onderstaande
vragen?
• Hoe bind en behoud ik meer vrijwilligers?
• Hoe kom ik tot een goed sponsorplan?
• Hoe investeer ik in de verduurzaming van
mijn sportcomplex?
• Hoe betrek ik onze jeugd bij de club?
• Hoe kan ik beter samenwerken met de
andere verenigingen in mijn buurt?
• Hoe verhouden onze financiën zich tot die
van vergelijkbare tennisverenigingen?
Vragen en uitdagingen waarbij je een externe
professional goed kunt gebruiken. En daar
kan de Verenigingsondersteuning vanuit de
Rabobank je bij helpen.

Ondersteuning op maat
Iedere vereniging heeft vanzelfsprekend zijn
eigen unieke ambities. En binnen iedere
vereniging spelen specifieke thema’s en
vraagstukken een rol.
Op welk gebied zou jouw tennisvereniging zich
willen versterken? Wil je meer vrijwilligers aan je
binden? Of juist inzetten op verduurzaming van
jullie accommodatie? Een solide sponsorplan?
Wat je ambitie ook is, wij helpen je graag verder
met het realiseren ervan.

Zo werkt het

Inspiratie-avond

Inleveren
aanvraag

Bekendmaking
Start
geselecteerde ondersteuning
verenigingen

De lokale Rabobank nodigt sport- en
cultuurverenigingen uit voor de Inspiratie-avond
Sport en Cultuur. Tijdens deze avond ontvang je
informatie over het hoe, wat en waarom van de
verenigingsondersteuning.
Heb je ambities die je graag samen met een
professional wilt realiseren? Stuur dan een
aanvraag in voor verenigingsondersteuning.
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De lokale Rabobank maakt bekend of je in
aanmerking komt voor de ondersteuning. Is dit
het geval, dan krijgt jouw vereniging twee jaar
lang intensieve begeleiding op maat van
professionals om, samen met de club, jullie
ambities ook écht te verzilveren.

En er is meer!
Naast de ondersteuning van een professional, bieden we verenigingen vanaf medio 2019 ook de mogelijkheid om
deel te nemen aan:
Masterclasses:
• Gericht op de ontwikkeling van de individuele bestuurder en/of ontwikkeling van het gehele bestuur.
• Gedurende een aantal avonden komen bestuurders van 3 tot 10 verenigingen onder begeleiding van een
procesbegeleider bij elkaar.
• Na de masterclass beschikt de vereniging over de kennis en tools om het betreffende onderwerp zelf op te
pakken.

Thema-avonden:
• Gericht op de ontwikkeling van het gehele bestuur en/of ontwikkeling van de vereniging.
• Een avond waarop verschillende verenigingsbestuurders samen komen onder begeleiding van een
procesbegeleider waarbij een expert en/of spreker aanwezig zal zijn.
• Centraal staat: kennisdeling, kennisoverdracht, creëren van bewustwording en opdoen van nieuwe inzichten.

Aanvullende informatie
Wil je meer weten over de
verenigingsondersteuning? Bekijk dan het
filmpje waarin verenigingen vertellen waarom ze
aan de ondersteuning meegedaan hebben en
wat het hen opgeleverd heeft.
Of lees bijvoorbeeld het artikel van
gymnastiekvereniging OKK over hoe zij hun
ambities met de ondersteuning verwezenlijken.
Meer informatie over de
verenigingsondersteuning vind je op
www.rabobank.com/vereniging en
www.sport.nl/rabobank. Je kunt ook contact met
ons opnemen via rabobank@nocnsf.nl

Dank voor
je belangstelling!

