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Projectopdracht; Plan van aanpak Zichtbaarheid Sportraad Lochem/Betrokkenheid leden en 

verenigingen 

Achtergrond en aanleiding 

Probleemstelling 

Het doel van de sportraad is: 
“De sportbeoefening in al haar verschijningsvormen in de gemeente Lochem 
te bevorderen en stimuleren en de belangen van haar leden te behartigen in 
de ruimste zin.” 
 

De Sportraad wil zowel intern als extern de communicatie met haar partners 

verruimen, verbeteren en intensiveren. Vanuit een actieve benadering zal 

worden gezocht naar manieren om contacten te zoeken en informatie te 

verstrekken.  

“Sportverenigingen worstelen” Steeds meer verenigingen hebben het 

financieel moeilijk, hun leden aantal loopt terug, terwijl het appél op de 

vereniging steeds groter wordt. 

Het bestuur van de Sportraad Lochem zal aan de hand van deze problemen 
en ingebrachte agendapunten een agenda opstellen bij het organiseren van 
een avond met meerdere sportverenigingen.  
Daarnaast zal de frequentie van de Nieuwsbrieven worden vergroot tot 
minimaal 5 per jaar en zal er meer kenbaar gemaakt worden i.c. benadrukt 
worden dat de organisatie van de Sportverkiezingen en de Nationale 
Sportweek binnen de gemeente Lochem onder de verantwoordelijkheid en 
auspiciën van de Sportraad Lochem vallen.  
 
Door bovengenoemde acties hoopt de Sportraad Lochem beter haar 
doelstelling na te streven.  

  

Doelstelling Het doel van de sportraad is: 
“De sportbeoefening in al haar verschijningsvormen in de gemeente Lochem 
te bevorderen en stimuleren en de belangen van haar leden te behartigen in 
de ruimste zin.” 
 

Subdoelstelling: 

Het bevorderen van de samenwerking tussen sportverenigingen onderling, 

tussen sportverenigingen en overheidsinstanties, tussen sportverenigingen en 

overige sportinstanties en tussen sportverenigingen en de Sportraad Lochem 

en dit zowel op lokaal niveau als op provinciaal, regionaal als landelijk niveau. 

Het optreden als gesprekspartner van het gemeentebestuur en de 
gemeenteambtenaren betreffende aspecten op het gemeentelijk sportbeleid.  

   

Doelgroep Primaire doelgroep:   

• Sportverenigingen met in het bijzonder de bestuursleden.  

  

Projectresultaat • AD 1. 4 bijeenkomsten per jaar met als doel het versterken en 
daarmee toekomstbestendiger maken van de sportverenigingen.  

• AD 2. 5 nieuwsbrieven per kalenderjaar. 

• AD 3. Samenwerking met de Lochem Doet.   

• AD 4. De betrokkenheid bij de Nationale Sportweek, de 
Sportverkiezingen, de advisering aan de gemeente Lochem en de 
Themabijeenkomsten in de media goed c.q. meer benadrukken.    
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Afbakening  De Sportraad richt zich specifiek op sportverenigingen en andere sport 
aanbieders in de gemeente Lochem.  
 
Wat doet de Sportraad niet:  
- Het ondersteunen van sportverenigingen in andere gemeenten.  
- Zich richten op andere organisaties dan de sportaanbieders. 

  

Risico’s Risico-inventarisatie:  

Themabijeenkomsten zijn mede afhankelijk van financiering door de Sportraad 

Lochem voor de locatie en koffie/thee. Als deze middelen wegvallen, staan 

deze resultaten onder druk of kunnen niet gehaald worden. 

Ditzelfde geldt ook voor de Sportverkiezingen en de Nationale Sportweek. 

 

 

Plan van aanpak 

AD 1. Zichtbaarheid en Betrokkenheid 

Themabijeenkomsten 
Er wordt 4 x per jaar een themabijeenkomst georganiseerd over een specifiek actueel thema. De 
onderwerpen die aan bod komen worden afgestemd met het bestuur van de Sportraad Lochem en worden 
bepaald op basis van signalen uit het veld. Voor deze bijeenkomsten worden vaak externe gastsprekers 
ingeschakeld.  
De organisatie organisatie van een bijeenkomst behelst een spanningsboog van circa 2 maanden van initiatie 
tot evaluatie. In eerste fase worden mogelijke thema’s en sprekers voor een themabijeenkomst besproken 
met het bestuur van de Sportraad Lochem en besloten welke er georganiseerd gaat worden. Daarna worden 
uitnodigingen naar sportaanbieders, wordt de locatie vastgelegd en start externe communicatie. Aan het einde 
van de themabijeenkomst wordt geëvalueerd middels een enquête. Waarin de kwaliteit van de bijeenkomst en 
de interesses voor volgende bijeenkomsten getoetst wordt. 
De planning voor de themabijeenkomsten voor 2022 i.s.m. Lochem Doet is als volgt: 

- Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd 
- Nieuwe gezichten 3.0 
- Trainersopleiding HT2 voor hockeyverenigingen 
- Trainersopleiding VT2 voor volleybalverenigingen  

 
Verenigingsbijeenkomsten 

Er wordt 4 x per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor een specifieke sport (zoals voetbalverenigingen, 

tennisverenigingen of bijvoorbeeld één omnivereniging) of met vertegenwoordigers van sportverenigingen 

(zoals een dorpsraad. Uiteraard kunnen ook diverse sportverenigingen bij elkaar gebracht worden indien dat 

gewenst is (zoals sporten voor specifiek ouderen of jongeren). De bijeenkomst kan tot stand komen door een 

initiatiefnemer van een sportvereniging, zoals VV. Witkampers dit heeft aangegeven, of door initiatief van de 

Sportraad zelf. Door deze bijeenkomsten wordt de zichtbaarheid en betrokkenheid van de Sportraad Lochem 

onder de leden i.c. sportverenigingen bekender. De bijeenkomsten die de verenigingsondersteuner 

organiseert zijn met sportverenigingen of betrokken organisaties, waarvoor nog niet eerder een dergelijke 

bijeenkomst is georganiseerd. Bijeenkomsten die jaarlijks terugkerend zijn, kan/zal een bestuurder van de 

Sportraad Lochem (eventueel) aanschuiven.   

De onderwerpen die aan bod komen tijdens de bijeenkomt worden afgestemd met het bestuur van de 

Sportraad Lochem en desbetreffende sportverenigingen. Ofwel de agenda wordt gevuld met punten van de 

Sportraad Lochem en de uitgenodigde sportverenigingen. 

De organisatie van een bijeenkomst behelst een spanningsboog van circa 2 maanden van initiatie tot 

evaluatie. In de eerste fase worden de verenigingen middels een e-mail uitgenodigd. Vervolgens wordt er 

door de bestuurders van de Sportraad Lochem telefonisch contact opgenomen. Tijdens dit gesprek wordt 

achterhaald welke punten de sportverenigingen op de agenda willen hebben. Vervolgens wordt een 
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definitieve agenda verstuurd en zal de bijeenkomst plaatsvinden op een daarvoor geschikte locatie. Dit kan bij 

één van de welwillende sportverenigingen. 

Aan het einde van de bijeenkomst wordt geëvalueerd middels een enquête, waarin de kwaliteit van de 
bijeenkomst en de interesses voor volgende bijeenkomsten getoetst wordt.   
 
Voor 2022 worden de volgende verenigingsbijeenkomsten gehouden: 
-Bijeenkomst met alle tafeltennisverenigingen 
-Bijeenkomst met alle Denksportverenigingen 
-Bijeenkomst met alle Wielerverenigingen 
-Bijeenkomst nader te bepalen  
 
AD 2. 5 nieuwsbrieven per kalenderjaar 
Er zullen per jaar 5 nieuwsbrieven worden uitgegeven, mochten er onderwerpen of andere zaken zijn die van 
belang zijn voor de sportverenigingen zal/zullen (een) extra nieuwsbrief(ven) worden uitgegeven. De 
Verenigingsondersteuner zal -t.z.t. tezamen met het bestuurslid PR- de Nieuwsbrief opstellen en deze ter 
accordering aan het bestuur van de Sportraad Lochem voorleggen. De nieuwsbrieven worden aan de leden 
(digitaal) gestuurd en op de website geplaatst.  
 
AD 3. Samenwerking met Lochem Doet bestendigen 
De voor bestuursleden en sportverenigingen gewenste trainingen worden meegenomen in het totale aanbod 
van Lochem Traint vanuit Lochem Doet (S.W.L.). Het doel van Lochem Traint is om één kanaal te creëren 
voor alle kennis, cursussen en themabijeenkomsten voor vrijwilligers, verenigingen en maatschappelijke 
organisaties, waarin wel kan worden gespecificeerd op algemene kennis, thema’s en persoonlijke kennis.       
De Sportraad Lochem vindt het zeer belangrijk om de samenwerking met Lochem Doet te bestendiging en 
daar waar mogelijk te verstevigen en vooral om te voorkomen dat projecten die gezamenlijk uitgevoerd 
kunnen worden niet separaat van elkaar worden opgepakt hetgeen een besparing oplevert op tijd en geld 
voor inrichtingen en P.R.. 
Zowel door Lochem Doet als vanuit de Sportraad Lochem wordt de reeds bestaande (huidige) samenwerking 
als zeer nuttig en zinvol wordt ervaren en door beide partijen als een toegevoegde waarde gezien. 
 
AD 4. De betrokkenheid bij de Nationale Sportweek, de Sportverkiezingen, de advisering aan de    
          gemeente Lochem en de themabijeenkomsten in de media goed c.q. meer benadrukken.    
Het is belangrijk dat de Sportraad Lochem meer gaat leven bij de leden i.c. sportverenigingen. Al weten de 
leden de Sportraad Lochem wel te vinden als dit nodig is. Het is belangrijk dat zij weten wat de Sportraad 
Lochem precies allemaal doet en waar zij betrokken bij is.  
Er zal meer kenbaar gemaakt worden i.c. benadrukt moeten worden dat de organisatie van de Sport-
verkiezingen en de Nationale Sportweek binnen de gemeente Lochem onder de verantwoordelijkheid en 
auspiciën van de Sportraad Lochem vallen. Het is van belang om kenbaar te maken dat de Sportraad Lochem 
de gemeente adviseert over diverse aangelegenheden die de sportverenigingen aangaan evenals de 
aanvragen en toekenningen van de Subsidieregeling Maatschappelijke inzet Sportverenigingen’.  
 
Daarnaast is het belangrijk dat zoveel mogelijk sportverenigingen lid worden van de Sportraad Lochem. 

Organisatie   

Communicatieplan/ materiaal AD 1. Bijeenkomsten 
Er wordt 6 weken van tevoren tijdens de vergadering besloten welke 
verenigingen bij elkaar worden gebracht.  
Na dat dit bepaald is worden er 4 weken van tevoren uitnodigingen naar 
genodigden per directe mailing gestuurd, 3 weken van tevoren wordt er 
telefonisch contact met de sportverenigingen opgenomen en de 
definitieve agenda wordt 2 weken van tevoren verzonden. 
Na de bijeenkomst een bericht op Social-Media en website een korte 
toelichting/verslag van de bijeenkomst voor het creëren van meer 
zichtbaarheid en betrokkenheid.   
 
AD 2. 5 nieuwsbrieven per kalenderjaar 
De verenigingsondersteuner vraagt 4 weken voor uitgave het bestuur van 
de Sportraad Lochem of zij onderwerpen en etc. hebben welk in de 
Nieuwsbrief moeten worden opgenomen. 
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1 week voor de bestuursvergadering stuurt de Verenigingsondersteuner 
de concept nieuwsbrief naar de secretaris welke deze agendeert voor de 
bestuursvergadering. Na accordering wordt na 1 week de nieuwsbrief 
uitgebracht. 
 
AD 3. Samenwerking met de Lochem Doet bestendigen 
De Sportraad Lochem kan gebruik maken van Lochem traint op het 
moment er vanuit de Sportraad Lochem een training of een 
themabijeenkomst wordt verzorgd in casu aangeboden, dit wordt dan 
vermeld en daarbij wordt het logo van de Sportraad Lochem gebruikt.    
Er komt nog een nieuwe applicatie van waaruit er kan worden aangemeld 
voor de trainingen en etc. van Lochem traint. Als deze applicatie er is zal 
op de website van de Sportraad Lochem een link geplaatst worden naar 
Lochem Traint.  
Eenmaal per kwartaal schuift Wendy Goodin (coördinator Lochem Doet) 
aan bij de bestuursvergaderingen van de Sportraad Lochem.  
AD 4. De betrokkenheid bij de Nationale Sportweek, 
Sportverkiezingen, de advisering aan de gemeente Lochem en de 
Themabijeenkomsten in de media goed c.q. meer benadrukken.    
 
Middels de website, facebook en media (huis-aan-huisbladen, Radio 
IDEAAL, Regionale dagbladen) meer bekendheid geven aan de 
projecten, Nationale Sportweek en Sportverkiezingen, die onder de 
verantwoordelijkheid van de Sportraad Lochem worden uitgevoerd.  
Eveneens bekendheid geven aan de samenwerking met Lochem Doet, 
Lochem Traint en de gemeente Lochem middels voornoemde kanalen.  
De uitvoering van een en ander ligt bij de Verenigingsondersteuner en 
het (nog aan te trekken) bestuurslid PR. 

Hoe evalueer je met de 

opdrachtgever/ 

programmamanager 

Tijdens de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van de 
werkzaamheden besproken, waarin ook de ingevulde evaluaties worden 
besproken. 

 


