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De Nationale Sportweek 2018
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 sport te binden. Wij hebben er al heel veel zin in. Jij
ook?
Deze toolkit helpt je om jouw sport maximaal in de schijnwerpers te zetten tijdens de Nationale Sportweek. We geven je in een handig stappenplan, ideeën voor mogelijke activiteiten, handvatten voor de
promotie hiervan en hebben nuttige tips voor je samengesteld.

Het 10-stappenplan voor jouw sportbond
Stap 1: Wek interesse bij jouw sport
De Nationale Sportweek is lokaal wereldberoemd. Waarschijnlijk hebben veel mensen er al van gehoord en willen
ze zich graag inzetten voor jouw sport. Wist je dat jaarlijks 1.000.000 mensen (extra) komen sporten tijdens de
Nationale Sportweek? En dat er 10.000 clubs meedoen? Probeer te achterhalen welke clubs al meedoen aan de
Nationale Sportweek. Hoe kan jij ze helpen? Hebben ze bijvoorbeeld materialen of ruimtes nodig? Aan de andere
kant: welke clubs doen nog niet mee aan de Nationale Sportweek? En hoe kan je deze clubs overtuigen?
Je kan jouw clubs bijvoorbeeld ondersteunen door ze een stukje te laten plaatsen op jouw website. Hebben ze
				
een mooi verhaal te vertellen? Dan heb jij daar misschien wel ruimte voor in het
					
bondsblad. Gewoon een aantal voorbeelden.		

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 op. En net zoals bij een
team van superhelden moet iedereen een rol hebben.
Weet je wat ook een tof idee is? Organiseer inspiratiebijeenkomsten waar jullie met z’n allen kunnen brainstormen en
overleggen. Tijdens deze avonden ontstaan vaak de mooiste
ideeën. Check? Op naar stap 3.
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 en clubs doen al hele toffe dingen tijdens de Nationale Sportweek. Maar wat blijft er dan
voor jou over? Een hele belangrijke taak, namelijk hulp bieden. Ondersteun de clubs waar nodig, breng ze samen
met clubs die nog niks organiseren en help ze met de promotie van hun events.
Stel je voor: een vereniging wil graag clinics gaan geven. Misschien ken jij een topsporter die een paar lessen wil
geven. Wat nog meer kan:
Een evenement promoten in jouw bondsblad
Clubs helpen met het verzinnen van passende events, zoals instuiftoernooien, open-trainingen,
demonstraties of flashmobs. En ga zo maar door.
Inspiratieavonden organiseren voor alle clubs
De mogelijkheden zijn (bijna) eindeloos. En je bent helemaal vrij hoe je de Nationale Sportweek voor jouw
sportbond 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 is de Nationale Sportweek? Wat willen jullie bereiken? Hoe gaan jullie dat bereiken? En misschien nog wel
belangrijker: wat zijn de doelen van alle clubs? Ga eens in gesprek met de clubs en bepaal samen jullie doelstellingen voor de Nationale Sportweek.

Stap 5: Ondersteun de sportclubs
Nu breekt de fase aan waar clubs hun activiteiten, clinics of evenementen gaan organiseren. Tijdens deze fase
kan je middelen (sportattributen etc.) beschikbaar stellen en ze helpen in de organisatie van de activiteiten. Als je
tijdens stap 2 een team hebt samengesteld kan je wekelijks even checken hoe het gaat met alle leden.
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Stap 6: Werk samen met jouw partners
Andere bonden zijn ook ontzettend druk bezig om van de Nationale Sportweek een spetterend succes te maken.
Misschien kunnen jullie samen iets heel erg speciaals neerzetten. Zo kan de zwembond samen met de kanobond
een hele toffe ‘Dag van het water’ organiseren. Hebben jullie vaste partners voor marketing en communicatie?
Deze kunnen helpen met de promotie van de activiteiten van de clubs. Zo bereik je andere doelgroepen en kom je
steeds dichter in de buurt van het behalen van jouw doelen!

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
Op www.clubprofiel.nl kan je jouw clubs nu al op de kaart zetten. Soms kiezen clubs er zelf voor om een clubprofiel aan te maken, dus check altijd of ze er al op staan. Over een tijdje kan je met dat profiel alle activiteiten
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!

Stap 9: Promoot jouw sport
Activiteiten? Check! Partners? Check! Nu is het tijd om het van de daken te schreeuwen. Niet letterlijk natuurlijk.
Waarschijnlijk heeft jouw bond een hele afdeling voor marketing & pr. Deze marketeers kennen jouw sport als
geen ander. Wil je ze vragen of ze alle social media posts willen voorzien van de hashtags #NSW2018 en
#BeActive? Dan kunnen wij de berichten zien en ze delen op onze platformen. Gratis publiciteit!
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Stap 10: Do’s en Don’ts
Do’s:
Adviseer jouw clubs over interessante of leuke events die passen bij jouw sport.
Laat tijdens de Nationale Sportweek aan iedereen zien hoe leuk het is om bij jouw clubs te sporten. Of
misschien wil je iedereen gewoon laten weten hoe mooi jouw sport is. Allebei helemaal top.
Promoot jouw sport en de events van de clubs

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

Vragen of hulp nodig? Op de volgende pagina vind je hoe je ons kan bereiken!
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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

