Voorbeeld van wat er in een warm welkom boekje zou kunnen staan.
Dit zijn onderwerpen die enkele verenigingen gebruikten in een introductieboekje dan wel op
de website.
Verplaats je bij het maken in de positie van iemand die niks van de vereniging weet
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Welkom op de vereniging
a. Oa leuk dat je lid bent en met dit boekje maken wij je graag wegwijs binnen de
vereniging
Wat ons verenigt
a. Onze historie
b. Waar we voor staan en gaan (en hoe wij ons gedragen, evt sportiviteit & respect
kort benoemen)
c. Wie zijn wij (bestuur en wellicht commissies)
Wat kun je verwachten
a. Communicatie (hoe lopen de communicatie lijnen, app, whatsapp groep,
nieuwsbrief, etc.)
b. Accommodatie (bij parkeren (auto/ fiets), regels op het park, velden, clubhuis
(waar is wat maar ook welke regels zijn er (rookvrij, alcohol etc.), fysio
c. Hoe kun je betalen bij de bar (cashless (clubpas of eigenpas), cash)
d. Clubtenue en uitrusting (hoe ziet het tenue eruit, waar koop je het, wat heb je
verder nodig en keepersspullen)
e. Teamindeling en selectie (globaal overzicht categorie – leeftijd – spelvorm =>
daarna uitleggen per onderdeel evt ook ergens spelregels in het kort toevoegen)
f. Trainingen (welke regels gelden er en wat wordt er van een ieder verwacht bijv.
10 min van te voren aanwezig, zelf inlopen, afmelden en bij wie)
g. Het team om het team (kort uitleggen welke functies en wat ze doen coach,
trainer, manager en scheids)
h. Wedstrijden (kort iets over wat je kunt verwachten – district, reisafstanden,
wedstrijdtijd, zaterdag/ zondag, sommige teams vaste tijden, shake hands
i. Zaalhockey (wat is het, wanneer is het, wat heb je nodig, wat kun je van de
competitie verwachten etc.)
j. Overige activiteiten (wat wordt er gedurende een seizoen nog meer gedaan, zijn
er vaste data die je niet moet vergeten,
k. Organisatie &Veiligheid (AVG, VOG en het beleid hierover uitleggen,
vertrouwenspersoon,
l. Algemene leden vergadering (wat is het en wat betekent het, wie mag stemmen,
afmelden etc.)
Wat kun jij betekenen voor de vereniging (kort uitleg over wat er met elkaar aan taken
ligt)
a. Je rol als lid (niet wat doet de club voor jou maar wat doe je terug? Training
geven, fluiten, coachen, rijden, aanvoedersschap etc.)
b. Je rol als ouder (wat zijn er rond het team als taken (supporter, coach, manager,
spelbegeleider, rijder)maar ook wat kun je nog meer, deels verplicht en deels
vrijblijvend)
c. Je rol als vrijwilliger (mogelijkheden benoemen van commissies, zonder elkaar
geen club achtige slogan.
d. Vrijwilligers activiteiten (waar wordt je verwacht – vaak jaarlijkse bedankje)
e. Commissie – evt al bij c genoemd. Kort wat houdt de commissie in en wie kun je
mailen
Snel wegwijs
a. Agenda (hoe ziet het seizoen er in het kort uit – augustus: start trainingen, sept
start competitie etc => dit kun je globaal doen of per seizoen al een aantal vaste
zaken echt benoemen met de juiste datum.

6.

b. Huisregeles (hoe gaan wij met elkaar om)
c. Op de hoogte (communicatie gegevens, hoe werkt de website en de app etc.)
d. In contact – wie kun je waar voor bereiken
Onze sponsoren
a. Zelf sponsor worden (sponsorplan, mogelijkheden)

In boekje kun je werken met foto’s, logo;’s van sponsoren etc.

