
Aegon Open Roeidag
Tips en tools voor het organiseren 
van een open dag
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Inleiding

Vanaf 2012 is er een landelijke Aegon Open Roeidag georganiseerd met als doel de roeisport landelijk te 
promoten, meer mensen aan te spreken en kennis te laten maken met de roeiwereld. Na vier jaar is dit 
evenement geëvalueerd aan de hand van een landelijke enquête. In de enquête kwam naar voren dat het effect 
van een open roeidag niet zo groot was. Uit onderzoek bleek dat 53% van de verenigingen geen behoefte had 
aan een landelijke open roeidag. 

Om verenigingen tegemoet te komen, is er nu een toolkit ontwikkeld op basis van de ervaringen van diverse 
verenigingen. Dit overzicht met tips en tools bevat aandachtspunten en ideeën die deels met verenigingen zijn 
besproken tijdens de workshop van het Roeicongres in 2012 en tijdens een bijeenkomst bij de Alkmaarsche 
roeivereniging in 2015. 

Verenigingen kunnen deze toolkit gemakkelijk van de website downloaden en hebben zo een aantal handvatten 
bij de organisatie van een open dag. Daarnaast zijn er voorbeeld persberichten geschreven, is er een flyer 
beschikbaar en bestaat er een best practice. 
Aanvullingen, adviezen of vragen kunt u mailen naar margriet.zietse@knrb.nl.
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1. Doel

De meeste vereniging organiseren een open dag om verschillende redenen. De doelen hebben te maken met 
ledengroei, bekendheid van de roeisport vergroten en sport en bewegen stimuleren. Het is daarom belangrijk 
eerst goed na te denken over waarom er een open dag georganiseerd gaat worden. 

Bepaal allereerst het doel. Waarom organiseert de vereniging een open dag?
A. Meer leden aantrekken
B. Het op de kaart zetten van de roeisport en de vereniging
C. Duidelijker aangeven wat de mogelijkheden van de roeivereniging zijn
D. Anders, namelijk …

Bepaal of het doel aansluit bij de doelgroepen. Welke groep wil je bereiken?
Uit evaluatie blijkt dat een vereniging het beste resultaat boekt indien de vereniging zich specifiek op één 
doelgroep richt en hier de communicatie en het aanbod goed op aansluit.

A.  Meer leden:
- Alle leeftijden
- Oud-studenten
- Jeugd, junioren
- 25 – 45 jaar
- 55+
- Gehandicapten
- Anders, namelijk …

B.  De roeisport en de vereniging beter op de kaart zetten bij:
- Bewoners in de omgeving (wijk, gemeente, regionaal)
- Leerlingen van scholen
- Vriendjes en vriendinnetjes van jeugdleden
- Bekenden van leden
- Bij revalidatiecentra
- Anders, namelijk …

Bepaal wat er nodig is voor die doelgroep. Wat wil je bereiken bij de doelgroep?
Breng alle mogelijkheden van de roeivereniging onder de aandacht. Zorg dat de activiteiten en het doel van de 
open dag op elkaar aansluiten. Het positioneren van de vereniging:
• Roeien is voor iedereen van 10-100 jaar
• Roeien kan op alle niveaus, van recreatief tot wedstrijdsport
• Roeien is leuk voor gehandicapten (geestelijk en lichamelijk gehandicapten)
• Roeien is een groene sport
• Van roeien word je fit
• Roeien bij de gezelligste/beste vereniging met veel activiteiten
• Leden dragen uit dat de club gezellig/ te gek/super is, omdat…
• Anders, namelijk …
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2. Organisatie

A. Werkgoep
Begin met het formeren van een werkgroep/commissie om de open dag te organiseren en verdeel onderling de 
werkzaamheden. Zorg voor een gemotiveerde en enthousiaste groep.

B. Draagvlak
Creëer draagvlak bij bestuur en leden door het nut en de noodzaak van de open dag te communiceren. Dit kan 
met behulp van presentaties tijdens ledenvergaderingen, nieuwsitems in clubblad, op de verenigingssite en op 
social media. Zorg er wel voor dat bestaande trainingsschema’s niet in de war raken en betrek eigen leden bij 
de organisatie van de dag. Dit zorgt voor binding met de vereniging. 
• Bedenk een thema, bijvoorbeeld ‘Ik neem je mee’ en vraag eigen leden iemand mee te nemen naar de open 

dag.
• Zorg voor drukte op de vereniging of sluit aan bij bestaande clubactiviteiten.
• Betrek zoveel mogelijk leden en commissies bij de open dag.

C. Planning
• Maak een tijdspad waarin taken zijn opgenomen en toebedeeld (zie hoofdstuk zes voor een 

voorbeeldplanning).
• Maak een dagprogramma.
• Controleer of er voor een programmaonderdeel een vergunning van de gemeente nodig is.
• Controleer de beschikbaarheid van boten/ instructeurs. 

D. Begroting
Denk bij het samenstellen van een begroting aan de onderstaande posten:
• Gratis koffie/thee en koek of borrel met bal
• Aankleding en ontvangst
• Speciaal kennismakingstraject of actie (voor opvang van nieuwe leden) 
• Eigen folder, website, informatiepakket (gadgets) voor bezoekers
• Fotograaf
• Cadeautje of bedankje voor leden die veel nieuwe mensen meenemen naar de vereniging (voor het 

ambassadeurswerk)
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3. Communicatie

Wanneer je een open dag organiseert, wil je natuurlijk dat er veel mensen op af komen. Daarom is het 
belangrijk dat je zoveel mogelijk mensen weet te bereiken. Zorg dus voor goede communicatie en een 
duidelijk en overtuigend verhaal. Het is belangrijk om dit verhaal te delen via de communicatiekanalen 
(website, social media, clubblad) om zo je doelgroep(en) te bereiken. 

Bestaande leden
Bestaande actieve leden zijn de ambassadeurs, het visitekaartje, van de vereniging. 
• Organiseer je een activiteit, zorg er dan vooral voor dat bestaande leden op de hoogte zijn. Behalve 

dat ze ook graag bij het evenement aanwezig willen zijn, kunnen zij vrienden, buren en familie 
meenemen. Dit zijn potentiële leden die misschien in de toekomst lid willen worden. 

• Geef het thema vorm op een manier die bij je club past! 
• Zorg dat je drie tot vier weken voordat de open dag plaatsvindt, je leden informeert via de 

beschikbare communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld via de website, facebook pagina, twitter, een 
nieuwsbrief, clubblad of mailing.

Nieuwe leden
Wanneer je nieuwe leden wilt aantrekken en de roeisport wilt promoten dan is het belangrijk dat men 
weet dat er een open dag georganiseerd wordt. Let daarbij op dat je boodschap aansluit bij de gekozen 
doelgroep. 
Je kunt de open dag communiceren via diverse communicatiekanalen: 
• Eigen website en de facebook. Zorg voor een wervende tekst, kondig de open dag aan en maak het 

programma bekend. Zorg dat de leden het facebookbericht delen. 
• Flyers en posters. De KNRB heeft een voorbeeld flyer en poster gemaakt. Die kan de vereniging 

downloaden en aanpassen. Neem op in de planning wie en waar je de flyer en posters gaat 
verspreiden.

• Eventueel via de site van de Nationale Sportweek. Zij bieden specifieke ondersteuning en hebben 
aanvullende communicatiemogelijkheden. 

• De regionale media (radio en tv). Met de regionale media bedoelen we o.a. het regionale dagblad, 
weekblad en de kabelkrant. Je kunt natuurlijk een advertentie plaatsen, maar dat zal meestal geld 
kosten. Een andere manier is gratis publiciteit verwerven. Dit doe je door de regionale media te 
informeren over je sportactiviteit met een persbericht. Stuur een (rechtenvrije) foto mee die gebruikt 
mag worden. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Een andere mogelijkheid is om een journalist 
uit te nodigen om tijdens de open roeidag als participerend journalist mee te roeien. Een voorbeeld 
van een persbericht vind je in de bijlage. Het is dan aan de media of ze het persbericht opnemen. 
Gezien de verschijningsfrequentie van de regionale weekbladen, raden we aan het persbericht uiterlijk 
twee weken voor de sportactiviteit te verzenden. Breng vooral je eigen unieke verhaal, creëer je eigen 
helden en vergeet de ludieke actie niet.

• Neem contact op met de afdeling Sport van de gemeente. Benader de buurtsportcoach of 
combinatiefunctionaris en vraag of zij de open dag willen promoten. Nodig ze voor de open dag al 
eens uit op de vereniging om kennis te maken. Wellicht komen er op deze manier nog andere goede 
ideeën en ingangen naar boven. Denk ook aan de gemeentelijke activiteitenkalender. 

• Met samenwerkingspartners bedoelen we degenen die meewerken of je activiteit helpen mogelijk 
maken. Dat kunnen sponsoren zijn, maar ook scholen, buitenschoolse opvang of zelfs de catering. 
Vraag hen of ze via hun achterban en communicatiekanalen de open roeidag willen communiceren. Je 
kunt het persbericht, de flyers en/of de sociale media gebruiken. 
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4. De open dag 

Het is belangrijk om de open dag goed voor te bereiden en de dag invulling helemaal rond te hebben. Zorg 
ervoor dat de vereniging er verzorgd uit ziet en maak gebruik van materialen die al beschikbaar zijn op de 
vereniging. 

Ontvangst
Zorg dat de potentiële leden hartelijk en enthousiast worden ontvangen. Maak dat ze zich direct welkom 
voelen. 
• zorg dat instructeurs herkenbaar aanwezig zijn 
• houd een leuk praatje 
• zet boten/ ergometers/ materiaal klaar voor gebruik
• zorg voor koffie/thee en koek
• denk bijvoorbeeld ook aan een inschrijftafel (met vervolgaanbieding)

Start dagprogramma
Zorg ervoor dat het dagprogramma/ tijdschema’s/pauzes duidelijk aangegeven zijn. Hang bijvoorbeeld het 
dagprogramma zichtbaar in het gebouw op. Zorg ervoor dat de organisatie herkenbaar en benaderbaar is voor 
vragen en zorg dat boten roei klaar zijn en voorzien van een ervaren stuur. Als alle boten bezet zijn, kan naar de 
ergometers (evt. roeibak) worden overgestapt. 

Suggesties voor programmaonderdelen:
• Ontvang potentiële leden met een warm welkom, leuke informatie over de vereniging en rondje door de 

vereniging.
• Laat potentiële leden kort ergometeren, in de bak roeien en in de boot. Zorg voor voldoende eigen leden en 

stuurtjes om mee te roeien en instructie te geven.
• Geef een informatiepakket met daarin een kennismakingsaanbieding mee.
• Demonstratie jeugdbehendigheid voor vriendjes en vriendinnetjes. Laat potentiële leden dit zelf ook 

proberen. 
• Laat gevorderden roeiers, zoals oud-studenten kennismaken middels ‘een uitdaging van de dag’, meeroeien 

in een vier of acht en afsluiten met een borrel.
• Nodig omwonenden uit om te komen roeien en organiseer een straten-ergometerrace of verkenningsroute 

in de eigen buurt op het water.
• Laat leden met hun eigen vrienden of familie meenemen en roeien.
• Bedenk iets ludieks, nodig burgemeester, oud toproeier of een bekende Nederlander uit om mee te doen. 

Of denk aan acties als: ‘wie maakt de langste roeihaal’, ‘wie toont de meeste inzet’, ‘het grootste (natuur)
talent’. 

Voorbeeld: Tijdens de open dag in Alkmaar trainde de jeugd voor het vlot; ergometers stonden buiten op 
het terrein (in plaats van in het krachthonk), rondleiding door het pand en de loodsen, roeien in een wherry 
en zelfs een aantal bezoekers (jeugd en volwassenen) in een skiff. De open dag is gecombineerd met de 
vaardigheidsproef, zodat de bezoekers iets van de reuring op de vereniging meekregen. Ter afsluiting was er  
‘s avonds ‘de Lichtjestocht’ in viertjes in Alkmaar, waarmee het roeien op de kaart werd gezet.

Pauze
Zorg voor genoeg limonade, koffie, thee en wat lekkers. Zorg dat instructeurs/ actieve leden rond lopen voor 
een praatje. Er kan eventueel wat verteld worden over de vereniging (wat er allemaal mogelijk is en wat het 
vervolgaanbod is). 

Afsluiten
De open dag kan worden afgesloten met een borrel, BBQ en prijsuitreiking ergometerwedstrijd (evt. ook voor 
nevenactiviteiten). Laat vooral zien hoe leuk de vereniging wel niet is. 
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Denk bij de organisatie van een open dag ook aan:
• het verzamelen van de gegevens van alle deelnemers
• stuur de deelnemers informatie over de vereniging/ het lidmaatschap toe (evt. herinneringsmail)

5. Evaluatie

Evalueer de open roeidag op de vereniging zelf. Laat de werkgroep of commissie die de dag hebben 
georganiseerd bij elkaar komen om het evenement te evalueren en een draaiboek op te zetten/ aan te 
passen. Zorg er ook voor dat actieve leden hun op- of aanmerkingen bij de werkgroep achter kunnen 
laten.

Belangrijke vragen die gesteld dienen te worden:
• Zijn alle doelen gehaald? Bepaal het resultaat van de open dag
• Loopt het vervolg (introductieperiode), de opvang van de nieuwe roeiers goed?
• Wat heeft goed gewerkt en wat werkte niet?
• Zijn er al ideeën voor volgend jaar?
• Wanneer start het traject voor de volgende open dag en met wie?
• Draaiboek bijwerken en actieplannen (her)schrijven.
• Koppel dit terug naar het bestuur en de verenigingsleden.
• Bepaal ook in overleg hoe de nieuwe leden in het opvanghuis worden opgenomen. Welke werkgroep/ 

commissie is daar verantwoordelijk voor?

Een goede voorbereiding blijft het halve werk!
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6. Tijdspad

Week Dag en datum Actie

Week X-10 Datum open dag vastleggen
Werkgroep samenstellen
Programma en planning maken en bespreken met bestuur e.a.

Week X-8 Opgeven voor regionale netwerkbijeenkomsten indien je een open 
dag organiseert tijdens de Nationale Sportweek.
Contact opnemen met gemeente, sponsors, partners en andere 
betrokkenen. 

Week X-7 Informeren en enthousiasmeren eigen leden.
Vrijwilligers voor de dag uitnodigen.

Week X-4 Banner en informatie op eigen website plaatsen
Eigen leden informeren
Sponsorrelaties uitnodigen

Week X-2 Flyers verspreiden, ook via eigen leden.
Posters ophangen op plekken waar de doelgroep komt (vb. 
supermarkten, bibliotheek, gezondheidscentrum, scholen, 
gemeentehuis, openbare ruimte, eigen clubhuis)
Persbericht verspreiden naar regionaal dagblad, TV, radio, 
samenwerkingspartners etc.
Lokale pers uitnodigen.

Week X-1 Extra aandacht op social media vereniging.

Week X Open Roeidag
Maak foto´s en filmpjes en plaats deze samen met een verslag op de 
site, facebook en andere media.
Registreer gegevens van bezoekers voor vervolg mailing.

Week X+1 Bedanken medewerkers en vrijwilligers en sponsoren.

Week X+2 Evaluatie open roeidag, deel uitkomst met bestuur.





Koninklijke Nederlandsche Roeibond 
Bosbaan 10
1182 AG Amstelveen

Telefoon:  020-6462740
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