
Wat houdt de cursus in?  
Onvoldoende vrijwilligers, terugloop in ledental, onvoldoende financiële middelen, agressie langs de 
lijn, gebrek aan structuur, geen opvolging, verlies van privéleven. Het zijn enkele voorbeelden van 

vraagstukken waar verenigingsbestuurders mee worstelen en waar u wellicht ook tegenaan loopt.  

Besturen met een visie richt zich op de groei en ontwikkeling van amateursportverenigingen.  De 

grondgedachte van Besturen met een visie is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk 
goed doen ze sterkere en leukere verenigingen creëren. Professionele ontwikkeling en groei van 
bestuurders leidt tot krachtigere verenigingen. Besturen betekent richting geven aan de vereniging, 

een koers uitzetten en op basis van deze koers beslissingen nemen om uiteindelijk zo dicht mogelijk 
bij een vooraf bepaalde stip op de horizon te komen. Dit klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk lastig 

zijn.  

Bekijk hier de animatie: https://youtu.be/ohzzRMqr06w 

Hoe ziet er exacte programma eruit?  
Voor veel mensen is het niet duidelijk wat besturen van een sportvereniging nu eigenlijk inhoudt. Het 

traject Besturen met een visie biedt bestuurders inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te 
pakken. Door theorie over organisaties en management te koppelen aan de eigen praktijk krijgen 

bestuurders bruikbare handvatten. Het uitwisselen van eigen ervaringen en deze tevens met 

medebestuurders delen, geeft richting aan oplossingen. 

Besturen met een visie opgebouwd uit 3 bijeenkomsten van drie uur (februari, maart en april). Hierin 
volgen we het hiernaast aangegeven beleidsproces. 
Besturen met een visie heeft het meeste effect als er 3-5 verenigingen deelnemen, waarbij elke 

vereniging vertegenwoordigd is door minstens twee bestuurders. Tijdens het traject creëren de 
deelnemers een goed onderbouwde visie voor hun vereniging. Vervolgens benoemen ze de 

belangrijke thema’s die opgepakt moeten worden om dit perspectief waar te maken. Daarnaast 

ontwikkelen de bestuurders handvatten hoe dat te doen in de praktijk. 

 Bijeenkomst Inhoud 

1 

 
24-02 

Introductie Besturen • Introductie van het traject en kennismaking 

• Wat is besturen? Wat doet een bestuurder? 

• De rollen van een bestuurder 

• Het beleidsproces 
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24-03 

Onderzoek 
Beleid 

Uitvoeringsdiscipline 

• Presentatie stip op de horizon 

• Intern en extern onderzoek 

• Onderzoeksvragen bepalen 

• Vaststellen relevante beleidsthema’s 

• Uitvoeren van beleid 

•  
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28-04 

Presentaties 
 

• Presentatie beleidsplannen 

• Feedback en interactie 

• Begeleiding van verandering 

 

 

https://youtu.be/ohzzRMqr06w


Gratis lid RVVB 
Mocht u deze cursus hebben doorlopen dan bieden wij u de mogelijkheid om gratis lid te worden van 

het platform ‘Register voor Verenigingsbestuurders’. Dit platform biedt alle antwoorden wanneer u 
als bestuurders in grijze gebieden terecht komt en naar antwoorden op zoek bent.  

De stichting staat voor kwalitatief hoogwaardige vrijwillige verenigingsbestuurders in Nederland. 
Samen met alle verenigingen, gemeenten en sportbonden werken we aan de sector 
verenigingsbestuurders die gezien mag worden en die trots is op de toegevoegde waarde voor de 

Nederlandse sport, cultuur, economie en voor de samenleving. Bekijk hier een korte uitleg 

https://youtu.be/KKKc1OCdqMk 

Voor meer informatie www.rvvb.nl 

Vragen? 
Neem contact op met verenigingsadviseur Robin Tiberius via robin@hoekschewaardactief.nl.  

https://youtu.be/KKKc1OCdqMk
http://www.rvvb.nl/
mailto:robin@hoekschewaardactief.nl

