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Aanpak



Ideale Profiel SGO

voor iedereen
(0-99 jr)

omnivereniging

diverse sporten

behoud 

teamsporten

andere 

sporten zelfstandig 

waar mogelijk

samenwerking 

waar nodig

taken en 

verantwoordelijkheden

taken en 

verantwoordelijkheden

financieel 

gezond

financiën = 

afgeleide

zelfwerkzaamheid:

ieder draagt bij!!



(INTERNE) STERKE KANTEN EN VERBETERPUNTEN 

(EXTERNE) KANSEN EN BEDREIGINGEN

Sterkte

- Omnivereniging

- Dorpsclub, dichtbij 

- Gezellig, samen

- Prima accommodatie

- Lage contributie

- Goed clubblad, FB 

Zwakte

- Te kleine groep vrijwilligers

- Betrokkenheid ouders/school

- Weinig (jeugd)leden voor teamsporten

- Contact tussen afdelingen

- Kaderontwikkeling

- Interne communicatie

Kansen

- Sterke binding met dorp

- Evenementen � sfeer 

- Doelgroep 40+

- Prachtige omgeving

- Lokale samenwerking 

Bedreigingen

- Vergrijzing � SGO geen teamsporten

- Verdwijnen 2e veld 

- Opkomst individuele sporten.

- Beperkte samenwerking buren 

- Geen eigen kantine � geen sportsfeer 

SWOT-analyse



Sportdeelname inwoners Grolloo e.o. bij SGO

SGO: 

251 leden; 130 donateurs



Actieprogramma SGO 2016-2020

Waaraan gaan we werken:

1. Besturen van SGO

2. Communicatie

3. Taken en verantwoordelijkheden afspreken

4. Kader ontwikkeling (evalueren, opleiden, van elkaar leren)

5. Vrijwilligers. Elk lid of ouder draagt bij!

6. Samenwerking

7. Sportaanbod (Sportdorp)

8. Sponsoring

9. Financiën

10. Evaluatie beleidsplan



Dorien van de Kant



� Subsidieregeling via NOC*NSF en VWS voor lokale 
sport- en beweegaanbieders

� Doel: Meer mensen structureel aan het 
sporten/bewegen krijgen door aan te sluiten bij 
behoeftes en deze lokaal uitvoeren. 

� Vanaf 2012, nu start 4de ronde.

Sportimpuls



� Ontstaan

� http://www.youtube.com/watch?v=d1fGaShekAA&feat
ure=youtube_gdata_player

� Wat houdt Sportdorp: vitale kernen en buurten in 

� Samenwerken

� Behoefte

� Vernieuwd sportaanbod

Sportdorp



� Doelgroep
� Alle inwoners van Grolloo e.o. van 0 tot 99 jaar met focus op 40+

� Doelen
� Verhogen van de sportparticipatie

� Realiseren van een nieuw sportaanbod dat aansluit bij de wensen 
van de doelgroep

� Integreren van nieuw sportaanbod bij lokale organisaties

� Vergroten leefbaarheid

Sportdorp



� Draagvlak creëren lokale partijen (aanvraag)

� Structuur
� Projectgroep

� Klankbordgroep

� Activiteiten werkgroepen

Start en uitvoering



� Werken vanuit de behoefte van het dorp 
(behoeftepeiling)

� Startevenement/Kick-off

� Sportaanbod opzetten

� ‘nieuwe sporten’, sportvarianten, nieuwe doelgroep, cursussen, 
eenmalige activiteiten

� Evalueren en borgen

Uitvoering





Einde presentatie


