STRUCTURELE
ACTIVITEIT AANBIEDEN

PLAN VAN AANPAK EN
BEGROTING OPSTELLEN
INVENTARISATIE
HUIDIGE SITUATIE
VERENIGING
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OPZETTEN VAN DE
ORGANISATIE

INFORMATIEAVOND
(INCL. CLINIC) VOOR
DEELNEMERS EN OUDERS

3

WERVING VAN
DEELNEMERS EN KADER

DOELGROEP EN
DOELSTELLING
VERENIGING BEPALEN

Stappenplan starten met G-voetbal
(of andere voetbalvormen voor mensen met een beperking)
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OPZETTEN VAN DE ORGANISATIE
• Werkgroep met bijvoorbeeld coördinator,
bestuurslid, begeleider, jeugdcommissie, ouder,
deskundige.
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INVENTARISATIE HUIDIGE SITUATIE
VERENIGING
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• Is er draagvlak binnen de club?
•Is er ruimte op de velden?
• Is de club toegankelijk, qua ligging en gebouw?
• Is er voldoende potentie in de regio?
• Zijn er als verenigingen in de buurt die
G-voetbal aanbieden? Zoek samenwerking op!
• Advies inwinnen bij KNVB, Gemeente, lokale
consulent aangepast sporten,
sportbuurtcoaches.
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DOELGROEP EN DOELSTELLING
VERENIGING BEPALEN
• Doelgroep en doelstelling vereniging bepalen
• Jeugd (11 t/m 18 jaar) of senioren met een
verstandelijke en/of een lichamelijke beperking.
• Onderdeel van maatschappelijke rol van de club.
• Organisatorisch geïntegreerd binnen club binnen
jeugd- of seniorencommissie.
• Wat wordt het aanbod? Trainen,
oefenwedstrijdjes of uiteindelijk competitie.

PLAN VAN AANPAK EN BEGROTING
OPSTELLEN
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• Wie doet wat? Maak een planning.
• Actiepunten die voortkomen uit de
doelstellingen.
• Opleiden kader.
• Vervoer faciliteren.
• Lokale sponsors zoeken, subsidies aanvragen.
• Maak een communicatieplan

• Uitnodigen van intern en extern betrokkenen.
• Uitleg plannen.
• Clinic met geïnteresseerden organiseren.
• Zorgen voor PR
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WERVING VAN DEELNEMERS EN KADER
• Samenwerking Speciaal Onderwijs (Cluster 3).
• Samenwerking zorg- en welzijnsinstellingen en
sociale werkplaatsen.
• Clubs uit de regio informeren en vragen naar
uitvallers.
• Lokale kranten en social media inzetten.
• Binnen de club op zoek naar competent kader uit
onderwijs, zorg, gediplomeerde trainers,
sportstudenten en andere geïnteresseerden.

INFORMATIEAVOND (INCL. CLINIC) VOOR
DEELNEMERS EN OUDERS

STRUCTURELE ACTIVITEIT AANBIEDEN
• Trainingen.
• Oefenwedstrijden.
• Toernooitjes.
• Deelname aan competitie.

Kijk voor meer informatie op

www.knvb.nl/g-voetbal

