






https://www.watersportverbond.nl/verenigingen/bestuur-en-beleid/beleidsplan/
https://www.watersportverbond.nl/verenigingen/activiteiten-en-promotie/ledenwerving-en-behoud/


 Sportniveau 

 •  Vermeld de drie belangrijkste oorzaken die het prestatieniveau van jouw vereniging positief 
 beïnvloed hebben. 
 •  Vermeld de drie belangrijkste oorzaken die het prestatieniveau van jouw vereniging 
 negatief beïnvloed hebben. 

 Bijvoorbeeld het niveau van trainers en instructeurs, aantal trainingen, locatie van de trainingen. 

 Communicatie 

 •  Beschrijf de drie belangrijkste sterke punten van de communicatie van jouw vereniging. 
 •  Beschrijf de drie belangrijkste zwakke punten van de communicatie van jouw vereniging. 

 Bijvoorbeeld een clubblad, website, digitale nieuwsbrief, social media. 

 Samenwerking 

 •  Benoem de drie belangrijkste sterke punten van de samenwerking binnen jouw vereniging. 
 •  Benoem de drie belangrijkste zwakke punten van de samenwerking binnen jouw 
 vereniging. 

 Bijvoorbeeld met scholen, met gemeente, met andere verenigingen. 

 Conclusie 

 •  Geef de vijf belangrijkste sterke punten van alle bovenstaande. 
 •  Geef de vijf belangrijkste zwakke punten van alle bovenstaande. 

 Externe analyse 
 •  Beschrijf kort wat de aanleiding voor jouw vereniging is om deze externe analyse uit te 
 voeren. 
 •  Geef aan wie er betrokken is bij de externe analyse. 

 Leden 

 •  Benoem de drie belangrijkste kansen met betrekking tot leden. 
 Bijvoorbeeld nieuwe woonwijk in de buurt, scholen. 

 •  Benoem de drie belangrijkste bedreigingen met betrekking tot 
 leden. Bijvoorbeeld andere verenigingen/activiteiten in de omgeving. 

 •  Wat zijn de drie belangrijkste kansen met betrekking tot oud-leden. 
 Bijvoorbeeld nog steeds enthousiast over de vereniging, topsporter die begonnen is bij jouw vereniging. 

 •  Wat zijn de drie belangrijkste bedreigingen met betrekking tot oud-leden. Spreken kwaad over 
 de vereniging. 

 Maatschappelijke trends 

 •  Benoem de drie belangrijkste kansen met betrekking tot maatschappelijke trends. 
 Bijvoorbeeld sport als gezonde manier van leven, ouderen blijven langer fit en gezond, 
 technologische ontwikkelingen. 



 •  Benoem de drie belangrijkste bedreigingen met betrekking tot maatschappelijke trends. 
 Bijvoorbeeld vergrijzing, individualisering, toename keuzemogelijkheid vrijetijdsbesteding. 

 Algemene sporttrends 

 •  Benoem de drie belangrijkste kansen met betrekking tot de algemene sporttrends. 
 Bijvoorbeeld verschuiving van prestatie naar beleving, samenwerking met anderen. 

 •  Benoem de drie belangrijkste bedreigingen met betrekking tot de algemene sporttrends. 
 Bijvoorbeeld groeiend aanbod, veranderende geldstromen (subsidies binnenhalen wordt lastiger). 

 Sport specifieke trends 

 •  Wat zijn de drie belangrijkste kansen met betrekking tot de sport specifieke trends. 
 Bijvoorbeeld er wordt steeds meer jaarrond gevaren. 

 •  Wat zijn de drie belangrijkste bedreigingen met betrekking tot de sport specifieke trends. 
 Bijvoorbeeld categorie 20-35 jaar ondervertegenwoordigd. 

 Imago 

 Geef aan wat het huidige imago van jouw vereniging is. (vijf belangrijkste imagokenmerken) 

 Betrokken  Conservatief  Creatief 

 Energiek  Geborgenheid  Geestelijke gezondheid 

 Lichamelijke gezondheid  Natuurbeleving  Ontspanning 

 Samen genieten  Rationeel  Status 

 Structuur  Toegankelijk  Uitdaging 

 Vrijheid  Zelf verwennen  Blessuregevoelig 

 Controle  Eigenzinnig  Enthousiasme 

 Gezellig  Kwaliteit  Luxe 

 Ongecompliceerd  Passie  Respect 

 Solidariteit  Stijl  Succes 

 Traditie  Verantwoordelijkheid  Zekerheid 

 Geef vervolgens aan wat het gewenste imago van jouw vereniging is (vijf belangrijkste imagokenmerken) 

 Betrokken  Conservatief  Creatief 

 Energiek  Geborgenheid  Geestelijke gezondheid 

 Lichamelijke gezondheid  Natuurbeleving  Ontspanning 

 Samen genieten  Rationeel  Status 



 Structuur  Toegankelijk  Uitdaging 

 Vrijheid  Zelf verwennen  Blessuregevoelig 

 Controle  Eigenzinnig  Enthousiasme 

 Gezellig  Kwaliteit  Luxe 

 Ongecompliceerd  Passie  Respect 

 Solidariteit  Stijl  Succes 

 Traditie  Verantwoordelijkheid  Zekerheid 

 Geef vervolgens aan wat de grootste verschillen zijn tussen het imago van jouw sport en het imago van 
 jouw vereniging. 

 Concurrentie 

 •  Beschrijf de 5 belangrijkste concurrenten met korte omschrijving. 
 Bijvoorbeeld andere sporten, activiteiten. 

 •  Benoem de drie belangrijkste kansen met betrekking tot jouw concurrentie. 
 Bijvoorbeeld samenwerking. 

 Benoem de drie belangrijkste bedreigingen met betrekking tot jouw concurrentie. 

 Gemeente 

 •  Benoem de drie belangrijkste kansen met betrekking tot gemeentelijk sportbeleid. 
 Bijvoorbeeld meer mensen moeten gaan sporten. 

 •  Benoem de drie belangrijkste bedreigingen met betrekking tot gemeentelijk sportbeleid. 
 Bijvoorbeeld minder subsidies, huurverhoging. 

 Conclusie 

 •  Geef aan wat de vijf belangrijkste kansen voor jouw vereniging zijn. 
 •  Geef aan wat de vijf belangrijkste bedreigingen voor jouw vereniging zijn. 



 Voorbeeld SWOT: 

 STERKE PUNTEN  ZWAKKE PUNTEN 

 Actieve vrijwilligers  Geen beleidsplan 

 Goede locatie  Afnemend ledenaantal 

 Goed clubhuis  Vergrijzing 

 Veel en goede activiteiten  Ontbrekende gegevens leden 

 Ontbreken accommodatie 

 Geen vrijwilligers 

 KANSEN  BEDREIGINGEN 

 Nieuwbouw (woningen) nabij 
 vereniging 

 Groot aantal verenigingen in 
 omgeving 

 Scholen  Een andere watersportvereniging 

 Samenwerking andere 
 organisaties 

 Ontwikkeling nieuwe activiteiten 

 Voorbeelden van mogelijke verbanden: 

 Het sterke punt: actieve vrijwilligers verbinden met de kans: ontwikkeling nieuwe activiteiten 

 Het zwakke punt: afnemend ledenaantal verbinden met de kans: bouw bungalow park (potentieel nieuwe 
 leden) 

 Het sterke punt: goede locatie/accommodatie verbinden met de kans: samenwerking met andere 
 organisaties (de locatie/accommodatie kan mogelijk ook gebruikt worden voor andere activiteiten) 

 SMART 

 •  Specifiek: Wat willen we bereiken, wie zijn erbij betrokken, waar gaan we het doen, 
 wanneer gebeurt het 
 •  Meetbaar: Hoeveel gaan we doen. Hoe kunnen we dat meten. 
 •  Acceptabel: Is er draagvlak voor wat we doen, is het in overeenstemming met beleid en 
 doelstellingen van de vereniging 
 •  Realistisch: Is het doel haalbaar en uitvoerbaar 
 •  Tijdgebonden: Wanneer beginnen we, wanneer zijn we klaar. 

 Een voorbeeld: aan het einde van volgend jaar willen we door middel van 5 schoolzeildagen 20 nieuwe 
 jeugdleden hebben. 

 Voor meer informatie over het maken van een beleidsplan en een SWOT-analyse google eens op 
 "beleidsplan". 


