
 

CHALLENGE AVOND 2:  
 
Thema: Het creëren van een wachtlijst (Ledengroei)  
Datum:  Donderdag 07 november 19:30 - 22:00 
Locatie: Wellnesselande | Bijdorp-Zuid 1, 2992 LD Barendrecht 
 
Tijdens de tweede avond gooien we het proces van ledenwerving en -behoud helemaal op de 
schop. We gaan met elkaar op zoek naar essentiële punten om een vereniging goed in de 
markt te zetten. We leren in de huid van de doelgroep te kruipen en te bepalen waarom deze 
doelgroep sport beoefent, wat de doorslag geeft om voor een vereniging te kiezen en wat 
nodig is deze doelgroep te blijven interesseren.  
     Hoe? We helpen bestuurders aan de hand van een positioneringsmodel de unieke waarde 
van hun club te formuleren. We laten ze nadenken over het aanbod voor hun doelgroep. We 
helpen bestuurders ook een campagne te bedenken die in zes stappen stuurt van 
zichtbaarheid naar een lidmaatschap.  
 
Uitdagingen 
We zijn de avond te gast bij Wellnesselande. Deze sportschool laat de belangrijke rol zien van 
marketing, sales en retentie. De eigenaren nemen je mee langs de uitdagingen waar een 
sportschool voor staat en vertellen wat ze doen om mensen binnen te krijgen én te houden. Op 
basis van deze informatie laten we verenigingen nadenken welke kansen zij hebben om 
nieuwe doelgroepen te binden en te houden. We dagen bestuurders uit om voor een andere 
deelnemende vereniging in te vullen hoe ze kunnen groeien en op welke manier ze de 
zichtbaarheid kunnen vergroten. 
     Na de uitwerking presenteren de deelnemers hun plannen aan elkaar. Aan de hand van een 
deelnemende vereniging gaan we nog in op een praktijkcasus die we in samenwerking met 
Matrix Fitness kunnen realiseren. We laten zien hoe je met het omtoveren van een standaard 
ruimte in een functionele trainingsruimte kansen kunt realiseren om je huidige doelgroep en 
nieuwe doelgroepen (meer) in beweging te brengen. 
 
In de laatste fase beantwoorden we een aantal vraagstukken om ervoor te zorgen dat je gelijk 
aan de slag kunt. De vraagstukken: 

1. Hoe kom ik achter de behoefte van mijn leden? 
2. Hoe betrek ik vrijwilligers? 
3. Hoe creëer ik draagvlak binnen mijn bestuur om budget te reserveren? 
4. Met welke activiteiten kan ik per direct stoppen? 
5. Hoe optimaliseer ik morgen het proces? 

 
 
 
 


