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Zoetermeer, 11 oktober 2013 

 

 

Betreft: Uitnodiging deelname workshop ‘Sportief Besturen’ 

 

 

Beste voorzitter en secretaris, 

 

 

Onbezorgd sporten is voor iedereen prettig en draagt veelal bij aan positieve prestaties. Belangrijke 

voorwaarden hiervoor zijn veiligheid en een vertrouwde omgeving. U, vanuit uw rol als bestuurder, 

kunt hier enorm aan bijdragen.  

 

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 veilig sportklimaat voor alle betrokkenen bij verenigingen is 

één van de  belangrijkste taken van de verenigingsbestuurder. De verenigingsbestuurder moet er voor 

zorgen dat iedereen zich in de omgeving van de vereniging veilig voelt. Dat klinkt goed, maar hoe je 

dat? Hoe creëer je een veilig sportklimaat? 

 

Tijdens de workshop ‘Sportief Besturen’ leert u hoe u dit als bestuurder aan kunt pakken.  ‘Sportief 

Besturen’ wordt aangeboden in samenwerking met TEN HAVE Change Management. De workshop 

duurt één avond (van 19.00 uur t/m 22.00 uur). Centraal in de module staan de volgende drie vragen: 

 

- Wat is Sportiviteit & Respect 

- Hoe stuur ik mijn vereniging hier op aan? 

- Wat is mijn rol als bestuurder? 

 

Aan de hand van zelf ingebrachte cases wordt op een interactieve manier besproken hoe u in uw 

vereniging kunt zorgen voor een veilig klimaat als het gaat om sportief beleid en besturen. Een 

belangrijk onderdeel van de workshop is het delen van ervaringen met de andere aanwezige 

bestuurders.  

 

De workshop wordt door 5 tot 7 verenigingen samen gevolgd. Per vereniging nemen twee bestuurders 

deel. Iedere vereniging wordt gevraagd een praktijkcase mee te nemen. Dit is de enige 

voorbereidingstijd voor de workshop. 

 

We willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan de workshop ‘Sportief Besturen’. Deze wordt 

i.s.m. de Nederlandse Tafeltennisbond op twee verschillende locaties georganiseerd. In Hilversum, bij 

TTV Hilversum, op 23 oktober 2013 en in Rotterdam, bij tafeltennisvereniging Alexandria ’66, op 27 

november 2013. U kunt zelf kiezen welke locatie uw voorkeur heeft. Aanmelden kan via het 

inschrijfformulier.   

 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze uitnodiging? Neem dan contact op met Maartje Snelders 
via veiligsporten@knas.nl of 079-3438147. We hopen u tijdens één van de workshops te mogen 
ontvangen. 
 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Nanning van der Hoop projectleider ‘Naar een veiliger sportklimaat’ 

Maartje Snelders verenigingsadviseur 

http://www.formdesk.com/nttb/sportief_besturen
mailto:veiligsporten@knas.nl

