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Doel van de 
Bijeenkomst 
inzicht creëren & inspireren 
Clubs hebben de kansen op het gebied van 
Binden, betrekken en behouden besproken, 
ze hebben nieuwe inzichten gekregen over 
het onderwerp en de toepassing binnen hun 
vereniging én ze zijn geïnspireerd tot actie.



Sfeer & kennismaking

Speeddate:

Zoek iemand op die je niet kent, vertel 
over jouw vereniging en vertel wat het 
cadeau is dat leden bij jouw vereniging 
vinden



Feiten
Mensen zijn nog steeds sociale dieren!

Mensen delen graag in hun passie

Mensen zoeken graag mensen op 
waarmee ze wat gemeen hebben

Mensen hebben wat voor anderen over 
als ze iemand vertrouwen en mogen

Mensen houden van cadeautjes



“Kern”-leden

Actieve leden

“klant”leden

sympathisantenWat weet je (niet) van ze?
Wat willen ze (niet)?
Wat kunnen ze (niet)?
Wat mogen ze doen?
Wat vraag je van ze?
Wat bied je ze?

Hoe kan je leden binden en boeien?





De omgekeerde vraag



Maak een keuze qua doelgroep
• Brainstorm over de belangrijkste 

kenmerken van de doelgroep, schrijf 
deze op

• Verbreed je horizon
• Kies een doelgroep en verplaats je in een 

huidig lid uit die doelgroep
• Noteer van 2 uur vóór tot 2 uur ná een 

activiteit: wat beleeft een lid?
• Wat was daarbij prettig en wat was storend.
• Wat kunnen we doen om die ‘reis’ prettiger te 

maken?

• Maak een top 10 van de belangrijkste 
kenmerken

cadeautje en de doelgroep



Wat heb je aan te bieden
• Formuleer je cadeautjes dat je een 

nieuw lid wil aanbieden

• Maak een top 3 van de belangrijkste 
cadeautjes

• Contacteer twee mensen uit de 
doelgroep of twee bekenden van de 
doelgroep en toets de top 3

cadeautje en de doelgroep



partners
Wie heb je nodig voor een mooi aanbod? 

• Brainstorm over de belangrijkste 
partners
• Wie kent de doelgroep
• Wie organiseert al wat voor de doelgroep
• Wie ondersteunt de doelgroep

• Verbreed je horizon
• Onderzoek of er al aanbod is voor deze 

doelgroep

• Organiseer een netwerkbijeenkomst






