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De Nationale Sportweek 2018
In 2018 hebben we iets te vieren: de 15e editie van de Nationale Sportweek! We hebben er al heel
veel zin in. Jij ook?
Deze toolkit helpt je om helemaal voorbereid de Nationale Sportweek in te gaan. We hebben een
handig stappenplan voor je samengesteld met ideeën voor activiteiten, handvatten voor promotie
en een aantal praktische tips.

Het 10-stappenplan voor jouw gemeente
Stap 1: Verzamel de juiste mensen
De Nationale Sportweek is er natuurlijk voor de sportclub. Maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En ook: hoe
meer zielen, hoe meer je bereikt! In jouw gemeente zijn er waarschijnlijk talloze mensen, groepen en bedrijven die
graag willen helpen om de sport in de etalage te zetten.
Wie weet, misschien zijn ze bij het lokale bejaardentehuis helemaal gek op sport. Hulp komt vaak vanuit een
onverwachte hoek!

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.

Stap 3: Breng in kaart wat er binnen jouw
gemeente al is georganiseerd
Jouw gemeente zit waarschijnlijk vol met initiatiefnemers. En
deze zitten nooit stil. Voordat je zelf allemaal toffe ideeën gaat
uitwerken is het slim om te polsen of er binnen de gemeente
al initiatieven lopen. Is dit zo? Vraag dan of ze met je willen
samenwerken om deze toffe ideeën nog beter te maken. Als
gemeente kan je beter bestaande initiatieven ondersteunen en
faciliteren, dan alles opnieuw verzinnen. Toch?
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Stel je voor: de lokale voetbalvereniging kan speciale clinics geven tijdens jouw sportevenement. Dat maakt de
activiteit nog leuker! Wat nog meer kan:
Samen met alle sportscholen een evenement organiseren voor het stadshuis. Wist je dat er een Sportieve opening van het schooljaar en een Sportieve opening van het politiek jaar wordt georganiseerd
tijdens de Nationale Sportweek?
Een plein ter beschikking stellen voor een buitenspeeldag.
Helpen met een algemene vergunning voor een sportmarkt voor meerdere sportclubs.
De mogelijkheden zijn (bijna) eindeloos. En je bent helemaal vrij hoe je de Nationale Sportweek voor jouw
gemeente gaat invullen. Wees creatief en ga vooral geen werk uitvoeren als een ander dit al heeft gedaan.
En wie weet, misschien hou je er hele duurzame en toffe relaties aan over!

Stap 4: Stel duidelijke doelen
Hoeveel mensen willen jullie aan het sporten krijgen? Hoe gaan jullie dat bereiken? En als jullie dit doel halen, hoe
ga je het dan vieren? Kom je wat beren op de weg tegen tijdens deze stap? Mooi! Dan kan je die namelijk nu al
(veilig) van de weg halen.
Een paar voorbeelden nodig? Die hebben we voor je:
-

Wij willen graag laten zien hoe leuk en sportief onze gemeente is.
Wij willen … mensen aan het sporten krijgen tijdens de Nationale Sportweek.
Wij willen … evenementen organiseren.

Maar uiteraard kan je je eigen doelen stellen, die bij jouw gemeente passen.

Stap 5: Help lokale sportclubs
Sporten is leuk! Dat vieren we nu al voor het vijftiende jaar op rij. Maar hoe kan jouw gemeente hiermee helpen?
Door lokale sportclubs te helpen!
De sportclubs in jouw omgeving gaan namelijk allemaal mooie trainingen en clinics organiseren. Benieuwd hoe jij
kan helpen? Een aantal voorbeelden:
De lokale volleybalvereniging helpen met het vinden van een locatie voor een beachvolleybalveld
Breng clubs in contact met de lokale media (krant of omroep)
Breng clubs en commerciële aanbieders samen
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Probeer de sportclubs dus te helpen met de organisatie en promotie van hun activiteiten en evenementen. Kan
je iets betekenen voor de organisatie ervan? Top! Of misschien hebben ze wel jouw hulp nodig op het evenement
zelf. Laat de clubs weten dat jullie klaar staan om te helpen.

Stap 6: Besluit hoe jij kan helpen
Gaat de lokale voetbalvereniging een straatvoetbaltoernooi organiseren? Dan zijn ze waarschijnlijk op zoek naar
een geschikt pleintje. En wie weet er nou meer af van geschikte locaties dan de gemeente?
Vraag eens rond bij de sportclubs of ze ergens tegen aan lopen. Jouw contacten bij de lokale media kunnen een
sportclub enorm helpen met de promotie van hun activiteiten. Waarschijnlijk kan je op meer manieren helpen dan
je denkt! We weten zeker dat er heel veel sportclubs zijn die dolgraag willen dat je ze helpt. En je weet maar nooit,
misschien houd je er hele duurzame en toffe relaties aan over!

Stap 7: Denk vooruit
Nog maar even en we zitten met zijn allen weer op het terras of
aan het water. Heerlijk die zomer, maar dit is niet zo handig als
je een tof evenement wil organiseren. Maar geen probleem!
Houd de zomervakantie in het achterhoofd als je de Nationale
Sportweek gaat plannen. Zorg dus dat je veel werk al vóór de
zomervakantie hebt gedaan. Mensen lezen hun mail in de zomer
bijvoorbeeld een stuk minder vaak. Ergens ook wel een beetje
logisch, beachvolleyballen is namelijk ietsje leuker dan de mail
lezen. Ietsje maar.

Stap 8: Maak jouw events aan
Kijk op www.nationalesportweek.nl/doe-mee hoe je jouw gemeente met een speciaal profiel 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.
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Stap 9: Promoot jouw events!
We zijn er bijna. De sportclubs in jouw gemeenten hebben mooie events klaar staan en jullie partners
werken lekker samen. Dan is het nu tijd dat iedereen in jouw gemeente hier vanaf weet. Hoe? Op elke mogelijke
(en logische) manier. Heeft jouw gemeente een Facebook pagina? Daar kan een filmpje op. Heeft jullie website of
die van de lokale VVV een online evenementenagenda? Daar komt dan de Nationale Sportweek op te staan! Is in
jullie lokale krant is de wekelijkse gemeentepagina gevuld met events tijdens de Nationale Sportclub?
Genoeg mogelijkheden dus! Maak een overzicht van alle beschikbare kanalen en kies per platform wat je gaat
doen. Bijvoorbeeld:
Lokale krant -> Foto van alle deelnemende clubs
Social media -> Video van een vlogger over de Nationale Sportweek
In de etalage van een schoenenwinkel -> Een poster met alle data en info van de sportactiviteiten in
jouw gemeente.
Ga zo maar door. Je hebt bij stap 4 aangegeven hoeveel mensen jullie willen activeren, dit is de manier om het
te doen! Het maakt verder niet uit welke kanalen je kiest, als je maar opvalt! Je wil natuurlijk zoveel mogelijk
mensen bereiken en aan het sporten krijgen. Toch? Oh! Vergeet niet jouw social posts te voorzien van de hashtags
#NSW2018 en #BeActive. Dan kunnen wij ze delen.

Stap 10: Do’s en Don’ts
Do’s:
Organiseer interessante of leuke events die passen bij jouw gemeente.
Laat tijdens de Nationale Sportweek aan iedereen zien hoe leuk het is om te sporten.
Promoot jouw 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
gemeente passen. Je hoeft echt niet alle dagen iets te doen (het mag wel natuurlijk).
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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.

Wij helpen je graag verder!

Hoe kun je ons bereiken?
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

