Oproep aan alle sportclubs.

Aan het dynamische
bestuur van deze sportclub
Beste bestuursleden,
Telt u mee af naar de Week van de Sportclub?
Van 10 tot 18 september organiseert Bloso voor de derde maal de Week van de Sportclub
onder het motto “Ontdek je sportplek”.
In deze week week willen we samen met uw gemeentelijke sportdienst
de mensen de weg naar uw sportclub wijzen.
We zijn er van overtuigd dat uw sportclub de beste plek is om blijvend uw sport te beoefenen.
Mensen vinden er een kader, begeleiding op niveau en, niet te vergeten, een heleboel nieuwe
vrienden die het sporten nog leuker maken.
Daarom willen we dat zoveel mogelijk sportclubs zich tijdens de Week van de Sportclub aan
het grote publiek voorstellen met opendeurdagen, initiaties, familiedagen, … Vorig jaar deden
er maar liefst 1.579 sportclubs mee. Dit jaar willen we dat cijfer overtreffen.
Uw sportclub mag in het programma dus niet ontbreken!
Als u tussen 10 en 18/9 een evenement organiseert, profiteert u van onze promotiecampagne
• er draait een Week van de Sportclub-spot op één en Canvas en in de bioscoop
• we maken reclame op Studio Brussel en Radio 2
• er hangen posters in sporthallen en gemeentehuizen, …
Allemaal vestigen ze de aandacht op de grootste sportclubvoorstelling van Vlaanderen.
En dus ook op uw evenement. Daarnaast kunt u ook opdrukposters en –flyers voor uw eigen
evenement bestellen op www.weekvandesportclub.be.
Een succesrijke organisatie van de Week van de Sportclub begint… vandaag!
De tweede week van september is er voor u het weet. Zeker omdat ook de twee
vakantiemaanden juli en augustus eraan voorafgaan. Begin dus tijdig aan de voorbereiding.
En gebruik deze handige Aftelkalender met massa’s tips als leidraad. Zo bent u zeker dat u
niets over het hoofd ziet.
De eerste twee tips geven we u hier al mee:
1. Contacteer uw gemeentelijke sportdienst of sportraad en zeg dat u meedoet.
Bloso heeft hen gevraagd om u organisatorisch en logistiek te ondersteunen.
2. Zet de Week van de Sportclub op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering.
Zo kan het evenement in uw sportclub beginnen leven.
Wij danken u alvast voor uw deelname en wensen u een fijne Week van de Sportclub
met veel nieuwe leden.
Jan Mahy

Carla Galle

Coördinator
Afdeling Sportpromotie en Inspectie

Administrateur-Generaal Bloso
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Hang de Aftelkalender op een goed
zichtbare plek. Zo ontsnapt de Week
van de Sportclub niet aan uw aandacht
en verliest u onze tips niet uit het oog.
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Contacteer uw gemeentelijke sportdienst
en zeg dat u meedoet. Bloso heeft hen
gevraagd om uw sportclub organisatorisch
en logistiek te ondersteunen.
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Weet u al welk evenement u gaat organiseren?
Hou een sportclubbrainstorm. Meer mensen
rond de tafel betekent meer ideeën. Kijk voor
tips op www.weekvandesportclub.be.

Vraag om de Week van de Sportclub op
de sportraadagenda te zetten. Zo wordt het
een gemeentelijk evenement en kunnen
sportclubs elkaar helpen, inspireren, …
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Duid in uw sportclub een coördinator aan
voor de Week van de Sportclub.
Eén aanspreekpunt vergemakkelijkt de
organisatie en communicatie, ook extern.

Vertel aan alle leden dat uw sportclub
meedoet aan de Week van de Sportclub.
Leden, die enthousiast vertellen over
hun sportclub, zijn de beste reclame.
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Leg, de dag, het uur en het programma
van uw evenement nu vast. Zo kunt u
alvast met het ontwerp en de aanmaak
van het promotiemateriaal beginnen.
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Bepaal hoe u promotie gaat voeren.
Tip: bestel opdrukposters en -flyers via
www.weekvandesportclub.be. Zo maakt
u reclame in het grote campagnekader.
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Voer al vóór de vakantie promotie.
Zo kunnen vakantiegangers tijdig uw
evenement in hun agenda noteren als
een ideaal kennismakingsmoment.
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Zet uw deelname aan de Week van de Sportclub tijdig op
uw website. Bezorg uw programma aan de gemeentelijke
sportdienst voor de gemeentewebsite. U kan een banner
downloaden op www.weekvandesportclub.be.

Ronsel tijdig medewerkers voor uw
evenement. Begin september is een
drukke periode. Reserveer dus tijdig
een plek in de agenda van uw leden.
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Geniet van uw vakantie. Zalig niets
doen kan heel inspirerend zijn.
Misschien krijgt u nog wat goede
ideeën voor de Week van de Sportclub.
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Zijn uw batterijen weer helemaal
opgeladen? De eindspurt naar
een geslaagde Week van de
Sportclub is nu ingezet.
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Vergeet de lokale media niet. Een
interview op de lokale radio, een
artikel op de regiopagina’s van de
krant: het is goede –en gratis– reclame.
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Nu moet uw promotiemateriaal
overal aanwezig zijn. Controleer
of iedereen alles heeft
opgehangen en uitgedeeld.
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Voer zeker reclame in de lokale
scholen. Folders van sportclubs
worden door onderwijsinstellingen
altijd met plezier verspreid.
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Het is zover! Wij wensen u
een fijne en succesrijke
Week van de Sportclub.
Veel succes!

september

Overloop het hele evenement
–met alle medewerkers. U krijgt
maar één kans om een goede eerste
indruk te maken op kandidaat-leden.
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Van 10 tot 18 septembe

