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AGENDA

Onderdelen regiobijeenkomst

1. 15 minuten Introductie gastvereniging en/of best practice

2. 30 minuten AH sportactie

3. 30 minuten Uitbreiden van de roeifamilie



INTRODUCTIE VERENIGINGEN



Hoofdsponsor:

AH Sportactie 2018

Margriet Zietse



Wat is de AH Sportactie

NOC*NSF en Albert Heijn werken samen om een actieve levensstijl 

voor iedere Nederlander toegankelijker te maken. 

Om dit doel te bereiken organiseren zij samen met de sportbonden, 

gemeenten en duizenden gastvrije sportclubs, de AH Sportactie. 



Hoe werkt de AH Sportactie?

• De AH Sportactie start vermoedelijk in de laatste week van augustus. 

• In deze periode sparen AH klanten zegels.

• Met een volle spaarkaart kunnen klanten zich t/m begin december 

inschrijven voor gratis sportactiviteiten (via www.ahsportactie.nl). 

• Via het online systeem schrijven de klanten zich in per sportactiviteit en 

krijgen de gegevens van de vereniging. 

• De vereniging krijgt de gegevens van de sporter, zodat er met elkaar 

gecommuniceerd kan worden.

alle AH winkels doen mee

(m.u.v. AH to go)



Waarom zou ik meedoen?

Roeien is een fantastische sport en dat mag iedereen weten!

• Promoten van de sport. Genereer via de AH Sportactie meer bekendheid 

in de buurt en promoot het roeien.

• Werven van nieuwe leden (denk aan specifieke doelgroepen).

deelname aan de 

AH Sportactie is vrijwillig 



Q&A

• Sporters mogen met één kaart minimaal drie en maximaal vijf keer

sporten bij de vereniging.

• De vereniging bepaalt zelf hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn.

• Bied voldoende momenten aan om kennis te maken op korte

termijn en op verschillende tijdstippen.

• Communicatie wordt verzorgd door AH, maar extra aandacht is 

altijd goed. Vergeet uw eigen leden niet.

begin op tijd met de 

interne organisatie 



Ondersteuning vanuit de KNRB

• Ansichtkaarten, roeien is voor iedereen!

• Voorbeeld draaiboek

• Instructiemanual AH Sportactie

• Advies voor 3 tot 5 roeilessen

• Via website knrb.nl en Roeien.nl voor de 

deelnemende verenigingen

Materiaal beschikbaar half juni
(m.u.v. ansichtkaarten > eind augustus)



Resultaten AH Sportactie 2017 NOC*NSF

handig dashboard met 

eigen resultaten 



Voorbeelden

Nautilus

Een leuk event, stel je doelen 

niet te hoog en houdt het 

vooral relaxed. Wij hadden 

een leuke gemixte groep. De 

deelnemers waren 

allemaal enthousiast en het 

is een hele leuke manier van 

promotie van de roeisport. 

De clinics die hier uit 

voortgekomen zijn waren 

geslaagd en leuk, maar het was 

wel lastig plannen voor ons. Er 

moeten in een boot altijd vier 

mensen en wat we vooral zagen 

was dat mensen zich alleen of in 

een groepje van 2 opgeven. 

Triton
Uit de evaluatie blijkt, dat we beter 

gebruik moeten maken van de PR-

mogelijkheden die de actie biedt. 

Daarvoor tijdig vrijwilligers werven. 

Clinics in de herfst, is niet ideaal voor 

volwassenen. Veel zien in het roeien 

in de kou niet zitten. Voor de jeugd 

ligt dat anders. Er zijn in het vroege 

najaar genoeg kinderen die een 

(nieuwe) sport zoeken. Zij zijn goed 

op te vangen door met ervaren 

jeugdroeiers in C4’en te roeien. 

Reacties van de deelnemers: iedereen 

die ik gesproken heb vonden de 

clinics erg leuk. Tot slot: de AH-actie 

zit goed in elkaar, de communicatie is 

prima. 

Asser Roeiclub

Afgelopen jaar hebben wij meegedaan aan de AH actie. Deze 

actie was een top-idee. Met betrekkelijk weinig inspanning kan 

een vereniging veel mensen benaderen. Door de lage drempel 

is het blijkbaar ook aanlokkelijk om je naam en gegevens achter 

te laten en proeflessen aan te vragen. Bij ons heeft de actie een 

aantal nieuwe leden opgeleverd. 

Pontos



Planning & belangrijke data

• De exacte data worden door NOC*NSF en AH laat bekend

gemaakt vanwege de concurrentie.

• De actie speelt zich af rondom de Nationale Sportweek van 

15 tot 29 september 2018.

• Begin op tijd met de interne organisatie, zorg dat alles voor de 

zomervakantie rond is.



UITBREIDING ROEIFAMILIE

Hélène Fobler



Uitbreiding roeifamilie
Lidmaatschapsvormen &  nieuwe vormen van roeien

- Wat is het probleem?

- Zien we met elkaar hetzelfde probleem?

- Van welk probleem is dit de oplossing?

Ontwikkeling in het roeien

- Sportwereld verandert / Roeiwereld verandert 

1967 : 71 roeiverenigingen: 12.000 leden. 2017: 120 roeiverenigingen: 35.000 leden

- Organisatievorm verandert

� Om mensen aan ons te blijven binden


