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Ochtend: boeiend plenair programma
De ochtend staat garant voor een frisse kijk op sportverenigingen 
in Nederland. Bijdragen van onder andere Jacco Eltingh, 
Paul Schnabel, Maarten van Bottenburg en Erica Terpstra 
maken duidelijk waar de kansen voor zowel extern gerichte 
verenigingen als voor intern gerichte verenigingen liggen. In 
het tweede deel van de ochtend vindt de verkiezing van het 
Sportbestuur van het Jaar plaats, waaraan dit jaar meer dan 
80 verenigingen meedoen. De ochtend staat garant voor veel 
inspiratie!

Middag: verdiepende parallelsessies
In de middag zorgen parallelsessies met actuele thema’s voor 
verdieping. Deskundige sprekers vanuit sportbonden, voor-
uitstrevende sportverenigingen, gemeenten en adviesbureaus 
verzorgen deze sessies, met het doel de sportbestuurder in zijn 

 

maatschappelijke betrokkenheid te inspireren, te stimuleren en 
te ondersteunen. Het voordeel van de sessies is dat u direct met 
de andere deelnemers en de deskundige sprekers van gedachten 
kunt wisselen over wat u en hen bezighoudt en concrete op-
lossingen! Zo komen bijvoorbeeld aan bod:
• omgaan met ongebonden sporters
• hoe als sportvereniging het lokale bedrijfsleven te binden
• hoe gemeenten, sportbonden en sportverenigingen kunnen 

samenwerken
• combinatiefunctionarissen
• motivatie en optimaal gebruik van vrijwilligers
• diverse best practices over multifunctioneel gebruik 

clubhuis, groeiscenario’s, financieel management nieuwbouw
• sportclub als buurthuis van de toekomst
• gehandicapten binnen de sportvereniging.

Uniek congres
Traditiegetrouw vindt ieder jaar in april het Nederlands Congres voor Sportbestuurders plaats, waarin praktische kennis wordt 
geboden aan iedereen die actief is binnen of betrokken is bij het besturen van een sportvereniging. Dit jaar vindt het congres voor 
het eerst plaats nadat de belangrijkste competities zijn beëindigd, zodat nog meer sportbestuurders aan dit unieke evenement 
kunnen deelnemen!
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Doelgroep
Het programma van het congres is gericht op bestuurders van 
sportverenigingen. Natuurlijk zijn andere geïnteresseerden, 
zoals medewerkers van sportbonden, beleidsmedewerkers 
van gemeenten en provincies, verenigingsadviseurs en ver-
tegenwoordigers van sportstimuleringsorganisaties ook van 

harte welkom. 

Prijs
Deelname aan het zesde Nederlands Congres voor Sport-
bestuurders kost € 46,50 voor abonnees van SPORT Bestuur 
& Management en studenten (mits kopie studentenkaart 
bijgevoegd bij aanmelding). Bent u wel abonnee maar geen 
bestuurder? Dan betaalt u een tarief van € 73,50. Niet-
abonnees betalen € 99,50 als zij bestuurder van een vereniging 
zijn. Anderen betalen € 129,50. Bij deze laatste prijzen is een 
gratis halfjaarabonnement op SPORT Bestuur & Management 
van 3 nummers inbegrepen. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Voor- en achternaam:    M     V

Organisatie / vereniging:

Organisatiegrootte:  1-10  11-50  51-100   101-500    > 500

Functie:

Postadres:

    privé    zakelijk

Postcode:     Plaats:

Telefoonnummer:     Faxnummer: 

E-mailadres:

Factuuradres: (indien dit afwijkt van het postadres)

Postcode:     Plaats:

Datum:      Handtekening: 

Het Nederlands Congres voor Sportbestuurders

Antw
oordkaart

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door de onderstaande antwoordkaart in te sturen of te faxen naar het congressecretariaat (Cyndi van Dijk), 
antwoordnummer 2638, 3430 VD Nieuwegein. Het faxnummer is 030 605 26 18. Ook kunt u zich telefonisch (030 602 80 95) of 
per e-mail (academiesbm@arko.nl) aanmelden. Zodra het volledige programma gereed is, neemt het congressecretariaat contact 
met u op om uw keuzes voor de parallelsessies te vernemen.

 Ja, ik neem graag deel aan het zesde Nederlands Congres voor Sportbestuurders op 
 zaterdag 13 juni 2009 te Nieuwegein. Hieronder kruis ik aan wat voor mij van toepassing is.

Abonnees SPORT Bestuur & Management
 Ik ben bestuurder van een vereniging en betaal € 46,50
 Ik ben geen bestuurder van een vereniging en betaal € 73,50

Geen abonnee SPORT Bestuur & Management
 Ik ben bestuurder van een vereniging en betaal € 99,50. Ik ontvang ook een gratis 
 halfjaarabonnement op SPORT Bestuur & Management (3 nummers)
 Ik ben geen bestuurder van een vereniging en betaal € 129,50. Ik ontvang ook een gratis 
 halfjaarabonnement op SPORT Bestuur & Management (3 nummers)

Student
 Ik ben student en betaal € 43,50 (kopie studentenkaart meezenden) 


