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VRAAG

HOE BELANRIJK ZIJN JUNIOREN VOOR JOUW 
VERENIGING?



Zet je als vereniging een sterk beeld neer of zijn het allemaal zaken in de marge?  Integrale 
benadering: Profilering/Zichtbaarheid, Leden binden & boeien, Vrijwilligersmanagement, 
Kaderversterking en …

Vrijwilligers 
beleid

Ledenbinding 
& Behoud

Profilering & 
Zichtbaarheid 

Kaderversterking



STELLING 1

WEDSTRIJDROEIEN IS DE DRIJVER OM LID TE WORDEN

Roeien is vaak een alibi om andere mensen te ontmoeten en om fit te worden. Het is helemaal 
(nog) niet belangrijk hoe je zo goed mogelijk een slag maakt. Focus je niet op de roeisport en de 

techniek, maar op de totaalbeleving. M.a.w. houd niet vast aan de koers die je vaart. De wereld is
veranderd; net als de leden. En jij als vereniging?  



Wat zijn belangrijke redenen om te gaan 
sporten? 

3. Vrijetijdsbesteding / gezelligheid zoeken (21%)
2. Ergens bij willen horen / sociaal contact zoeken (28%)
1. Gezond willen zijn / conditie verbeteren (40%)

2010
Vrijetijdsmonitor

2017
Mulier Instituut

2021
Waterrecreatie Nederland

 71% van de respondenten sport, omdat ze 
sterker, gespierder of leniger willen 
worden;

 66% komt voor leuke activiteiten;
 29% om nieuwe mensen te ontmoeten

4. Competitie / jezelf vergelijken (3%)



Redenen om te sporten en bewegenRedenen beoefenen watersport



STELLING 2

HET BESTUUR WEET WAT DE JUNIOREN WILLEN EN HANDELT HIER OOK 
NAAR

Als kartrekker behoor je vaak niet tot de doelgroep. Hoe weet je dan wat de doelgroep wil? 
Ga met de doelgroep in gesprek en laat ze participeren.



Jeugdparticipatie



STELLING 3

CONCURRENTIE ZIT IN DE TIJD DIE POTENTIËLE JUNIOREN 
BESTEDEN AAN ANDERE DINGEN, ZOALS EEN BIJBAANTJE, 

VRIENDEN, FAMILIE, ONDERWIJS OF VRIJE TIJD

Door in te spelen op die andere activiteiten en juist samen te werken met deze
partijen, wordt het makkelijker om (potentiële) leden aan te spreken. Denk aan het
gezamenlijk creëren van plezier op het water; een gymleraar die ook de roeitraining 

verzorgt; de samenwerking met een sportschool voor de krachttraining.



STELLING 4

DE BELANGRIJKSTE MOTIVATOR OM TE BLIJVEN ROEIEN IS HET 
HEBBEN VAN EEN GOEDE INSTRUCTEUR  

Het verbeteren van je eigen prestaties is een belangrijke reden om te blijven roeien. 
Hoe kun je hier als vereniging je voordeel mee doen?

 Een goede, passende instructeur zoeken of opleiden. Want als instructeur speel je 
een cruciale rol in het sportleven van junioren. Je bent aanspreekpunt, hun begeleider, 
instructeur en coach. Maar waar voldoet een goed kaderlid aan? Alleen meefietsen is 

waarschijnlijk niet de begeleiding die jij en het juniorlid voor ogen hebben. 



MOTIVATOREN OM TE BLIJVEN SPORTEN 

3. Fair play / leuke wedstrijd
2. Zo goed mogelijk presteren / beter willen worden
1. Tegenstander verslaan / willen winnen

RecreantenTopsporters
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Jacques van Rossume.a., VU
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Marije Elferink Gemser e.a., GU
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Marjo Duijf Kenniscentrum Sport
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TIPS

Klaar voor de start
• Baken af wat het vraagstuk is: wat kan er 

anders/beter?
• Wat moet nu en wat kan ook later? 

Welke stappen wil je zetten?
• Wat wil de jeugd? Harder roeien of 

watersport ervaren?
• Ga in gesprek met betrokkenen: 

• In hoeverre kan ik zelf bijdragen aan deze 
verandering (tijd/expertise)?

• Wil het bestuur meewerken 
(tijd/middelen)? 

• Staat de vereniging open voor 
verandering?

• Kunnen we op ouders jeugd rekenen voor 
uitvoering acties? 

Gedurende de uitvoering
• Kunnen we onze groep uitbreiden?

• Zijn er vrijwilligers te activeren?
• Maak de jeugd zichtbaar, 

• zowel intern als extern 
• e.g. activiteiten, social media, website, 

publicaties
• Praat niet alleen over junioren maar ook mét! 

• Zorg dat zij ook betrokken worden bij de 
organisatie.



BEGELEIDINGSTRAJECTEN KADERVERSTERKING

HOE NU VERDER?HOE NU VERDER?



Begeleidingstrajecten Kaderversterking

In 2023 werken we aan meer succesbeleving en aantrekkelijker werk voor 
vrijwilligers. Want mensen maken het verschil. We gaan daarom voor de 
mindshift van ‘moeten naar willen’, van ‘vinken naar vonken’ en van
‘beschikbaarheid naar geschiktheid’ bij het inzetten van mensen binnen en 
buiten jouw vereniging. Dat alles realiseren we door inzicht, begeleiding en 
training. 

Het begeleidingstraject Kaderversterking bevat groepssessies met 
roeiverenigingen bij jou in de buurt en individuele begeleiding op jouw 
vereniging.

Meer info



Begeleidingstrajecten Kaderversterking
• Wat: 3 groepsessies en 5 1-op-1 begeleidingsessies op de club
• Voor wie: bestuurders en (commissie)leden
• Duur: 8 maanden (uitgezonderd de zomervakantie)
• Wanneer: 

• Startbijeenkomst: 4 april (westelijke regio’s) en 12 april (oostelijke regio’s)
• Slotbijeenkomst: medio januari 2024

• Tijdsinvestering: 
• Bestuurder: 12 uren
• Werkgroepleden: 30 uren

• Kosten: gratis (mogelijk gemaakt door KNRB en het Lokaal Sportakkoord)
• Voorwaarden:

• Participatie van 2 bestuurders en minstens 2 (commissie)leden
• Betrokkenheid van de vereniging: tijdsinvestering op de club en d.m.v. bijeenkomsten en 

opdrachten.
• No show fee: €725

Meer info



HOE GA JIJ JE HARD MAKEN VOOR JUNIORENROEIEN? WAT ZIEN EN 
HOREN WE BINNENKORT DAARVAN? 

WAT IS JOUW SLAGKRACHT?WAT IS JOUW SLAGKRACHT?




