
      Bekijk hier
Het Youtube filmpje. 

Deze cursus kan door het Sportakkoord
kosteloos worden aangeboden. De
sessies worden bij deelnemende clubs
gehouden. Meer informatie daarover
ontvang je voor aanvang van de sessie. 

We raden aan om met minimaal 2
bestuurders van je club deel te nemen. 

      Lees meer
www.besturenmeteenvisie.nl 

      Klik hier
Om je in te schrijven. 

SESSIE 1: INTRODUCTIE BESTUREN
24 FEBRUARI
18.00 - 20.30

SESSIE 2: ONDERZOEK, BELEID EN
UITVOERINGSDISCIPLINE

24 MAART
18.00 - 20.30

SESSIE 3: DE STIP OP DE HORIZON
25 APRIL

19.00 - 21.00

Onvoldoende vrijwilligers, terugloop in ledental, onvoldoende financiële middelen, agressie langs
de lijn, gebrek aan structuur, geen opvolging, verlies van privéleven. Enkele voorbeelden van
vraagstukken waar verenigingsbestuurders mee worstelen. 

De grondgedachte van Besturen met een visie is dat als bestuurders in hun kracht komen ze
sterkere en leukere verenigingen creëren. Besturen betekent richting geven aan de vereniging,
een koers uitzetten en beslissingen nemen om zo dicht mogelijk bij een vooraf bepaalde stip op
de horizon te komen. Dit klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk lastig zijn. 

CURSUS 
 

BESTUREN MET
EEN VISIE

De cursus 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 met medebestuurders geeft
daarnaast richting aan oplossingen.

Tijdens de cursus creëer je een goed
onderbouwde visie voor je club. Ook
benoem je de belangrijkste speerpunten
voor de toekomst en krijg je handvatten
om deze in praktijk uit te voeren. 

Besturen met een Visie

Daniel is bestuurskundige, grondlegger
van Besturen met een Visie en ook wel
bekend van het Sportcafé HW 2021. 

Hij heeft door heel het land honderden
verenigingen ondersteund. Op creatieve
en betrokken wijze helpt hij bestuurders
in hun kracht te zetten. 

Daniel Klijn

Sterke bestuurders maken sterke sportclubs.

OVER DE CURSUS

IN SAMENWERKING
MET

HET PROGRAMMA

DOE JE MEE?

06 - 51 988 022 | 085-0707347robin@hoekschewaardactief.nlwww.hoekschewaardactief.nl

https://www.youtube.com/watch?v=ohzzRMqr06w
https://www.youtube.com/watch?v=ohzzRMqr06w
https://www.besturenmeteenvisie.nl/
https://www.besturenmeteenvisie.nl/
https://nl.surveymonkey.com/r/RV2BBS2

