
 

Inleiding tot begeleidingstraject “Een 

vrijwilligersvriendelijke sportclub” 

1.200.000 Vlamingen doen wekelijks samen ruim 6.000.000 uur aan vrijwilligerswerk. Dit zijn 

duizelingwekkende getallen. Meer nog, dit aantal is in Vlaanderen nog nooit zo hoog geweest. 

Vrijwilligerswerk is ‘in’. Massa’s vrijwilligers, maar ook de keuze aan plaatsen waar mensen aan 

vrijwilligerswerk kunnen doen is de laatste 20 jaar spectaculair gestegen. Clubs die vrijwilligers willen 

aantrekken en behouden moeten meer dan ooit nadenken over de wijze waarop zij een 

vrijwilligersvriendelijke sportclub kunnen worden. 

Afgelopen jaren doorliepen tientallen Vlaamse sportclubs een traject “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub” 

georganiseerd door het Dynamo Project. Hierbij werd gewerkt rond een cruciaal onderdeel van de sportclubs: 

de vrijwilliger. De clubs volgden een traject waarbij zij aan de hand van zes tools komen tot een bewuste 

aanpak van vrijwilligerswerk binnen hun sportclub, dit met als enig doel: meer mensen vinden en binden aan 

hun club. Elke club ging aan de slag met één of meerdere tools als opstap naar een club waar 

vrijwilligerswerk geen ontgoochelende factor, maar wel een stimulerende factor is. 

Tijdens onderstaande infosessies krijgen de deelnemers enkele basisinzichten mee en worden de tools binnen 

het traject “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub” voorgesteld. 

 woensdag 21 september 2016 19:00 tot 22:00 Gent 

Sport Vlaanderen Sportverblijf, Zuiderlaan 14  

 zaterdag 15 oktober 2016 08:30 tot 14:00 Gent 

(het item is een deel van het aanbod) 

Dag van de Sportclubbestuurder - Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808 

 dinsdag 20 september 2016 19:00 tot 22:00 Wilrijk 

UIA, Universiteitsplein 1 

 zaterdag 26 november 2016 08:30 tot 14:00  Wilrijk 

(het item is een deel van het aanbod) 

Dag van de Sportclubbestuurder – UIA, Universiteitsplein 1 

Inschrijving en info: jan@dynamoproject.be  of 09 243 12 95 

 

Deelname aan het volledige begeleidingstraject “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub” 

kost € 310. De Vlaamse Atletiekliga betaalt hiervan 50%, de overige kosten kunnen ingediend 

worden in het kader van het Jeugdsportfonds/het Recreatiesportfonds. 

Meer info:  

http://www.atletiek.be/club/clubondersteuning/externe-projecten/vrijwilligersproject  
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