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Het is bijna zover. In september gaat de Nationale Sportweek 2018 van start! En dit jaar hebben we iets 
extra’s te vieren. Het is namelijk de 15e editie! Daarom heb je dit jaar vijftien dagen om toffe activiteiten 
te organiseren en talloze nieuwe mensen aan je club te binden. Wij hebben er al heel veel zin in. Jij ook?

Deze toolkit helpt je om jouw club maximaal in de schijnwerpers te zetten tijdens de Nationale Sport-
week. We geven je in een handig stappenplan ideeën voor mogelijke activiteiten, handvatten voor de 
promotie hiervan en hebben nuttige tips voor je samengesteld.

De Nationale Sportweek 2018

Het 9-stappenplan voor jouw sportclub

Stap 1: Wek interesse in jouw omgeving
De Nationale Sportweek is lokaal wereldberoemd. Waarschijnlijk hebben veel mensen er al van gehoord en willen 
ze zich graag inzetten voor jouw sport en club. Wist je dat jaarlijks 1.000.000 mensen (extra) komen sporten 
tijdens de Nationale Sportweek? En dat er 10.000 clubs meedoen?
Er zijn dus ongetwijfeld heel veel mensen in en rondom jouw sportclub die graag willen helpen. Ga in gesprek met 
jouw bestuur, vrijwilligers en omgeving om te kijken wie jou kan helpen. Vele handen maken namelijk licht werk! 

Stap 2: Stel een team samen
Zijn er na de eerste stap een groep mensen opgestaan die je 
gaan helpen? Top! Stel dan een team samen. Denk hierbij aan 
rolverdeling en verantwoordelijkheden. Samen staan jullie sterk 
en zo hoef je het niet alleen te doen! Deel jouw enthousiasme  
en plan wat overleggen in. 

Zij hebben er zin in, jullie ook? 
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Stap 3: Bekijk of jouw omgeving al iets doet met de Nationale  
Sportweek en werk samen

Heel veel gemeenten, sportbonden en andere sportclubs doen al hele toffe dingen tijdens de Nationale Sportweek. 
Als je samen met een van deze groepen kan samenwerken wordt jouw activiteit, training of demonstratie nog 
gaver. Stel je voor: een lokale profvoetballer is op zoek naar een plek om een clinic te geven. Daar kan jij toch wel 
wat mee? Wat nog meer kan:

Je kan als zwemvereniging samen met de lokale kanovereniging een dag van het water organiseren.
De basisschool in jouw wijk kan een speciale sportweek organiseren waarin de leerlingen langs jouw 
sportclub komen. Wist je dat er ook een sportieve opening van het schooljaar is in de Nationale  
Sportweek?
Je kan jouw sportclub en activiteiten op de kaart zetten op een speciale sportpagina op de website van 
de gemeente. Samen jouw activiteiten promoten is namelijk nog effectiever!

De mogelijkheden zijn (bijna) eindeloos. En je bent helemaal vrij hoe je de Nationale Sportweek voor jouw sport-
club gaat invullen. Wees creatief en ga vooral geen werk uitvoeren als een ander dit al heeft gedaan. En wie weet, 
misschien houd je er hele duurzame en toffe relaties aan over!

Stap 4: Stel duidelijke doelen
Wat willen jullie bereiken? Hoe gaan jullie dat bereiken? Hoe eerder je die vragen kan beantwoorden, hoe eerder je 
kan gaan scoren!  Een paar voorbeelden nodig? Die hebben we voor je:

- Wij willen graag laten zien hoe leuk het sporten op onze club is. 
- Wij willen graag een nieuwe variant van onze sport laten zien. 
- Wij willen graag onze sport bij een nieuwe doelgroep onder de aandacht brengen.
- Wij willen … mensen bereiken met onze sport / club. 
- Wij willen … meer vrijwilligers werven.

Maar uiteraard kan je je eigen doelen stellen, die bij jouw sport of club passen.

Wist je dat er dit jaar 5 host cities zijn, 

waarvan er al 2 bekend zijn? 
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Stap 7: Organiseer evenementen
Het hoofdgerecht van de Nationale Sportweek zijn de mooie evenementen die jij gaat organiseren. Jij kan als geen 
ander laten zien waarom juist jouw sport en jouw club zo leuk is. Uit 15 jaar Nationale Sportweek blijkt dat de 
meeste mensen die deelnemen aan de Nationale Sportweek mee doen aan een instuiftoernooi, clinic of komen 
kijken bij een demonstratie. Maar je kan ook andere events organiseren.  

Op www.nationalesportweek.nl/meedoen-als-sportclub kan je jouw club nu al op de kaart zetten. En over een tijdje 
kan je met dat profiel alle events aanmaken waar mensen deze Nationale Sportweek van gaan genieten. Wanneer 
kan je dit allemaal toevoegen? Als je een profiel aanmaakt zullen wij je een mailtje sturen wanneer het zover is.

Om je een beetje op weg te helpen:

Organiseer een instuiftoernooi 
Bied een open training aan 
 Geef een demonstratie in het winkelcentrum om te laten zien hoe leuk jouw sport is 
Organiseer een flashmob op het marktplein 
Zet jouw sportclub letterlijk in de etalage bij de lokale winkeliers
Organiseer een speciale training of demonstratie voor een specifieke doelgroep (ouderen, kinderen etc.)

Stap 5: Ga op zoek naar partners
Wie kan helpen jouw sportclub in de spotlights te zetten? Wie zouden je events nog nét wat toffer kunnen maken? 

Wat dacht je van: de lokale omroep, commerciële sportaanbieders, een lokale supermarkt, de  groenteboer op de 
hoek, een sportkledingzaak, een winkelcentrum, jullie hoofdsponsor of de gemeente. 

TIP:: wie weet kan de groenteboer jouw instuiftoernooi voorzien van een lekker energierijk banaantje! 

Stap 6: Denk vooruit
De temperaturen stijgen en terrassen gaan overal weer open. De zomer komt eraan! Altijd een mooi gezicht, maar 
wel ontzettend lastig als je leuke dingen wil organiseren. Houd dus rekening met partners die op vakantie gaan of 
mensen die hun mail niet meer lezen (daar is het immers veel te lekker weer voor). Zorg dus dat je veel werk al 
vóór de zomervakantie hebt gedaan.

http://nationalesportweek.nl/meedoen-als-sportclub
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Stap 8: Promoot jouw sport en jouw club
Events? Check! Partners? Check! Nu is het tijd om het van de daken te schreeuwen. Niet letterlijk natuurlijk (of 
waarom ook niet?). Je kan tegenwoordig op zo ontzettend veel plekken communiceren dat het soms lastig is 
het juiste kanaal te kiezen. Ga je voor het clubblad, jouw eigen Facebookpagina of ga je posters ophangen in de 
lokale Albert Heijn? 
Kies het kanaal waar je jouw doelgroep kan bereiken. Heb je een speciaal toernooi georganiseerd voor jongeren? 
Dan is de lokale krant niet echt effectief. Dan kan je beter een cool filmpje plaatsen op jouw Facebook-account en 
vragen aan iedereen of ze het willen delen.

Stap 9: Do’s en Don’ts 

Do’s:
Organiseer interessante of leuke events die passen bij jouw club en doelgroep.
Laat tijdens de Nationale Sportweek aan iedereen zien hoe leuk het is om bij jou te sporten. Of misschien 
wil je iedereen gewoon laten weten hoe mooi jouw sport is. Allebei helemaal top.
Promoot jouw sport en events. Val hierbij op en kies het platform waar jouw doelgroep op te vinden is.

Don’ts:
Te veel events organiseren. Een paar sterke events kunnen al heel veel impact hebben.
Te veel nieuwe dingen verzinnen, je hebt vaak al mooie events, kansen of samenwerkingen liggen. Kijk 
vooral eerst wat je al hebt. 
Alle 15 dagen van de Nationale Sportweek iets organiseren. Kies vooral de momenten die goed bij jouw 
club of sport passen. Je hoeft echt niet alle dagen iets te doen (het mag wel natuurlijk). 

Het maakt niet uit wat je kiest, als je maar opvalt. Laat jouw trainers 
een challenge voltooien en maak hier een mooi filmpje van. Maak een 
grappige foto en laat deze plaatsen in wijkbladen. Oh! Bijna vergeten. 
Als je iets plaatst op social media, zet de hashtags #NSW2018 en 
#BeActive er dan bij. Dan kunnen wij de berichten zien en zullen wij ze 
delen op onze platformen. Gratis publiciteit!



Mail ons via info@nationalesportweek.nl

WhatsApp naar 06 - 82 48 87 68

Chat met ons via de website! 

 Stuur een tweet naar @SportSupport_nn

Hoe kun je ons bereiken? 
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Wij helpen je graag verder!

Het NOC*NSF Sport Supportteam
Heb je vragen over deze toolkit of over de Nationale Sportweek? Of kan je onze hulp wel gebruiken? Neem dan  
contact op met het NOC*NSF Sport Supportteam. Wij staan elke week voor je klaar van maandag t/m vrijdag 
tussen 09:00 en 17:00. Dat betekent dat je vaak direct - of later diezelfde dag - al een antwoord hebt. En sowieso 
altijd binnen drie werkdagen! 

Je kan op vier verschillende manieren contact met ons opnemen: e-mailen, chatten, Twitteren of WhatsAppen.  
Je kan ons niet bellen. Heb je liever telefonisch contact, mail dan ons jouw vraag + telefoonnummer. We bellen  
je dan zo snel mogelijk terug!

Heb je een leuk sportverhaal van de afgelopen Nationale Sportweken of mooie voorbeelden voor activiteiten die 
julllie dit jaar gaan organiseren? Deel ze met ons! Wij horen graag jullie toffe en inspirerende verhalen. 


