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Waarom een
kennismakingsgesprek?
Elk jaar krijgen verenigingen te maken met
nieuwe leden. Soms wordt een vereniging
overspoeld met nieuwe gezichten. Met een
kennismakingsgesprek kun je nieuwe leden
een goede start binnen de vereniging
bieden. In een gesprek kun je toelichten:
-	waar de vereniging voor staat (doel,
visie);
-	wat leden van de vereniging kunnen
verwachten;
-	wat je als vereniging van de leden
verwacht.
Het nieuwe lid heeft de mogelijkheid om
vragen te stellen over het reilen en zeilen
binnen de club.

Hoe organiseer je een
kennismakingsgesprek?
De nieuwe leden komen vaak tegelijkertijd in
de laatste weken voor de overschrijvings
datum bij de club binnen. Verenigingen
hebben er dan een lang seizoen op zitten:
het is een laatste klus voor het aanbreken
van de zomerstop.
De overschrijvingen zijn feitelijk het begin
van het nieuwe seizoen en je wilt als
vereniging een goede eerste indruk
achterlaten bij de nieuwe aanwas.

Kennismakingsgesprek voor
nieuwe leden
Probeer tijdens de laatste weken voor de
overschrijving ruimte in te bouwen voor een
kennismakingsgesprek. Dit kan individueel
(bijvoorbeeld bij nieuwe jeugdleden) maar
ook in groepsverband (bij nieuwe
seniorenleden). Verschillende mensen
kunnen de gesprekken voeren: bestuurs
leden, jeugdcoördinatoren, trainers of
elftalleiders.

Waar moet je rekening mee
houden?
Het is niet voor iedere vereniging weggelegd
om een kennismakingsgesprek te voeren
met nieuwe leden. Sommige verenigingen
komen hiervoor simpelweg kader tekort.
Wanneer het wél kan, hou dan in ieder geval
rekening met de volgende zaken:
- Tijdstip
	Zorg ervoor dat het voorafgaand aan
de inschrijving kan plaatsvinden. Neem
de tijd voor je eigen verhaal en bied de
nieuwe leden de ruimte om vragen
te stellen.
- Doelgroep
	Maak een keuze bij welke doelgroep
een kennismakingsgesprek echt van
belang is. Vooral bij jeugdleden en hun
ouders kan individuele aandacht belangrijk
zijn, bij senioren ligt dit vaak anders.

- Vertegenwoordiger vereniging
	Kies een logische gesprekspartner uit
voor het nieuwe lid. Bijvoorbeeld een
trainer, leider of coördinator waarmee
hij/zij te maken krijgt.
- Aanspreekpunt
	Zorg ervoor dat de nieuwe leden een vast
aanspreekpunt hebben wanneer ze
tijdens het seizoen vragen en/of
opmerkingen hebben.

Wanneer draagt een kennismakingsgesprek bij aan
een sportieve sfeer?
Een kennismakingsgesprek biedt tevens de
mogelijkheid toe te lichten welk gedrag je
als vereniging verwacht van leden, ouders
en bezoekers. Leidraad hiervoor zijn de
verenigingsregels op dit gebied en de
afspraken die met (jeugd)leden en ouders
gemaakt worden.
Er zijn verschillende middelen die
verenigingen kunnen gebruiken bij het
kennismakingsgesprek. Sommige gebruiken
een intakelijst om de gegevens van (jeugd)
speler (en ouder) te verzamelen.
Je kunt als het kennismakingsg esprek ook
gebruiken om na te gaan of en zo ja, welke
vrijwilligerstaken (de ouders van)
het nieuwe lid wil(len) vervullen.
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Intakeformulier
nieuwe leden

Voornaam

Nationaliteit

Voorletters

Adres

Tussenvoegsel

Postcode

Achternaam

Woonplaats

Geslacht

Telefoonnummer

Geboortedatum
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Geboorteplaats

Soort lidmaatschap
Staan er al andere leden op hetzelfde huisadres ingeschreven?

JA/NEE

Heeft u eerder gevoetbald? Wat is de naam van uw vorige vereniging?

JA/NEE

Wanneer is het lidmaatschap bij de laatste vereniging beëindigd?
Niveau waarop werd gespeeld
Waarom bent u bij uw oude vereniging vertrokken?
Waarom heeft u voor onze vereniging gekozen?
Is het u duidelijk wat u mag verwachten van de vereniging?
KNVB lidnummer
Pasfoto ingeleverd

JA/NEE

Soort legitimatiebewijs
Nummer legitimatiebewijs
Op dit moment is de speler NIET geschorst

JA/NEE

Vrijwilligersactiviteiten, wensen

JA/NEE

Is ons contributie- en boetereglement aan u toegelicht?

JA/NEE

Is ons beleid rond sportiviteit en respect aan u toegelicht?

JA/NEE

Is het u duidelijk wat wij van onze leden verwachten ten aanzien van sportiviteit en respect?

JA/NEE

Is het u duidelijk wie uw eerste aanspreekpunt is binnen de vereniging?

JA/NEE

