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BELANGRIJKE DATA
Vanaf juni 2018
Sportclubs kunnen vanaf juni zelf hun activiteiten in 
het systeem van NOC*NSF zetten via www.clubprofiel.nl

17 t/m 30 september 2018
Start spaaractie in alle Albert Heijn winkels op 17 september.
Klanten kunnen tot 30 september sportcredits sparen.

17 september t/m 24 november 2018
Tot en met 24 november kunnen klanten zich inschrijven voor 
gratis sportactiviteiten via www.ahsportactie.nl.

STAPPENPLAN
Stap 1 Lees de informatie over de actie
Stap 2 Formeer een werkgroep
Stap 3 Bepaal de doelgroepen, planning en begroting
Stap 4 Maak een account aan op www.clubprofiel.nl
Stap 5 Geef aan dat u meedoet aan de AH Sportactie
Stap 6 Invullen data en inhoud proeflessen
Stap 7 Communicatie over de actie
Stap 8 Opvolging en evalueer de actie
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INFORMATIE 
OVER DE ACTIE1

Hoe werkt de actie?
De AH Sportactie start op maandag 17 september 
en eindigt op zondag 30 september. In deze 
periode ontvangen klanten van de Albert Heijn 
credits waarmee ze zich t/m 24 november kunnen 
inschrijven voor gratis sportactiviteiten. 

Via www.ahsportactie.nl kunnen klanten op zoek 
naar aangeboden sportactiviteiten in hun buurt. 
Via het online systeem schrijven de klanten zich in 
per sportactiviteit en krijgen zij de gegevens van 
de club. De vereniging krijgt daarbij de gegevens 
van de sporter, zodat ze beiden met elkaar kunnen 
communiceren indien nodig. De vereniging is 
als eerste aanzet om de sporter te voorzien van 
informatie over de proeflessen. Alle Albert Heijn 
winkels zijn deelnemer aan de AH Sportactie met 
uitzondering van de AH to go winkels.

Hoe werkt het sparen?
•  De Sportactie start op maandag 17 september en  
 eindigt op zondag 30 september. 
•  In deze periode ontvangen klanten bij elke   
 keer boodschappen doen een voucher met   
 twee sportcredits. Eén klant kan hiervoor twee  
 sportlessen volgen of twee klanten één les. 
•  Deze credits zijn te verzilveren tot en met  
 24 november via www.ahsportactie.nl

Waarom zou ik meedoen?
Roeien is een fantastische sport en dat mag iedereen 
weten! Door mee te doen aan de AH Sportactie stel 
je op een laagdrempelige manier de vereniging open 
voor iedereen die een keer de roeisport wil ervaren. 
Door de actie kan de vereniging meer bekendheid 
genereren en nieuwe leden aantrekken. 

Deelname aan de AH Sportactie is vrijwillig. De 
vereniging ontvangt geen vergoeding voor de 
gegeven lessen voor de AH Sportactie, maar het 
is een goede mogelijkheid om nieuwe leden aan 
te trekken en de bekendheid van de vereniging te 
vergroten.

 
Is er een maximaal aantal keren dat één 
persoon per sportclub mag sporten? 
Sporters kunnen per persoon één credit per 
sportvereniging inwisselen. Als een ouder met kind 
zich wil inschrijven, is het kind een tweede persoon 
en kan dat.

Hoeveel lessen er worden aangeboden per credit, 
mag de vereniging zelf bepalen. Het aantal te geven 
lessen is vrij, maar wij adviseren om na de eerste 
kennismaking les, bij belangstelling, nog zeker twee 
lessen aan te bieden.

De KNRB heeft een aantal voorbeeldlessen 
voor de verenigingen gemaakt. Hierin vind je 
verschillende manieren om deze potentiële leden 
kennis te laten maken met de roeisport. Natuurlijk 
is de vereniging vrij om een eigen invulling te 
geven aan de proeflessen. Veel verenigingen 
hebben immers ervaring met een serie proef- of 
kennismakingslessen.

Hoeveel mensen kan ik verwachten? 
De vereniging bepaalt zelf hoeveel plaatsen 
beschikbaar zijn. Het is belangrijk hier uitgebreid 
over na te denken, zodat dit goed ingevuld wordt 
op www.clubprofiel.nl. Borgen van kwaliteit en 
veiligheid is net zo belangrijk als het aanbieden van 
voldoende momenten. Er kan ook een minimum en 
een maximum aantal deelnemers aangeven worden.

Meer weten?
Op www.knrb.nl/voor-verenigingen/ah-sportactie/ 
vind je alle informatie; onder andere lesmateriaal 
en promotiemateriaal. Heb je nog vragen, mail dan 
naar info@knrb.nl. Met inhoudelijke vragen over 
de AH Sportactie kun je terecht bij NOC*NSF via 
clubsupport@nocnsf.nl.



FORMEER
EEN WERKGROEP2

Begin met het formeren van een werkgroep/commissie om de AH Sportactie in de juiste banen te leiden en 
verdeel onderling de werkzaamheden. Begin op tijd, want het organiseren van een evenement kost altijd meer 
tijd dan gedacht en het begin van de kennismakingsperiode valt kort na de zomervakantie.
Creëer draagvlak binnen de vereniging. Leg uit waarom het belangrijk is om deel te nemen aan de AH 
Sportactie. Betrek leden bij de organisatie. Dit zorgt voor binding met de vereniging. 

Doelgroep
Uit evaluatie blijkt dat de vereniging het beste 
resultaat boekt indien de vereniging zich specifiek op 
één doelgroep richt en het aanbod hier ook goed op 
laat aansluiten. Mogelijke doelgroepen:
Alle leeftijden | Oud studenten | Jeugd, junioren  | 
25-45 jaar | 55+ | Para-roeiers | Anders, namelijk …  

Bepaal wat nodig is voor die doelgroep. Denk bij 
jeugd bijvoorbeeld aan opvang en instructie door 
eigen junioren. De eigen junioren zijn immers de 
beste ambassadeurs! En bij 55+ aan midweek 
roeien en instructiemogelijkheden overdag. Wil je 
35+’ers werven, kies dan niet voor proeflessen in de 
ochtend. Grote kans dat je doelgroep aan het werk 
is. Uit de evaluatie van vorig jaar blijkt dat de meeste 
aanmeldingen van dames komen.

Programma
De vereniging bepaalt het aanbod, de verschillende 
dagen en tijdstippen waarop de proeflessen gevolgd 
kunnen worden. Uit ervaring blijkt dat verenigingen 
met een ruim aanbod (dus veel verschillende dagen/
tijdstippen om uit te kiezen) het meeste succes 
boeken. 

De AH Sportactie biedt minimaal één les aan. Aan de 
hand van de voorbeeldlessen of eigen programma 
vult de vereniging de lessen in. De voorbeeldlessen 
zijn een leidraad, kies vooral een programma dat bij 
de eigen vereniging past.

Planning
• Maak een tijdspad waarin taken zijn opgenomen 
 en toebedeeld.
• Maak een totaal draaiboek.
• Maak een programma per dag (wie ontvangt,   
 barbemensing, instructeurs, beschikbare boten,  
 coördinatie etcetera).
• Bereid de lessen goed voor.
• Denk goed na over de laatste les. Hoe wil je deze  
 inrichten en hoe sluit je gezamenlijk de les af?
• Maak een overzicht voor de follow-up (wat willen  
 we weten van de potentiële leden zodat we   
 contact met ze kunnen houden).

BEPAAL DOELGROEP, 
PROGRAMMA, PLANNING 
EN BEGROTING3

Asser Roeiclub

Er zijn in het vroege najaar genoeg kinderen die 
een (nieuwe) sport zoeken. Zij zijn goed op te 
vangen door met ervaren jeugdroeiers in C4’en 
te roeien.



• Controleer de beschikbaarheid van materiaal 
 en instructeurs.
• Is het clubhuis en de bar open?
• Zorg dat er wat te doen is in het clubhuis   
 (gezelligheid), zeker op de laatste dag van  
 de lesserie.

Tip – Geef je potentiële leden een warm welkom! 
Zorg ervoor dat ze weten bij wie ze zich kunnen 
melden. Is er een telefoonnummer waar ze zich 
kunnen afmelden? Weten de sporters welke kleding 
nodig is voor de lessen? Met andere woorden, 
informeer ze van te voren! Extra warm welkom: zet 
thee, koffie en fris klaar bij de ontvangst. En praat na 
met bitterballen na de laatste les.

Tip – Denk na hoe je de potentiële leden kunt 
binden tijdens de winterperiode.

Tip – De KNRB heeft gratis ansichtkaarten (zie cover 
manual) aan de deelnemende verenigingen. Vraag ze 
aan via de site van de KNRB:  
www.knrb.nl/voor-verenigingen/ah-sportactie/

Begroting
Denk bij de samenstelling van een begroting aan de 
onderstaande posten:
• gratis koffie en een koek of borrel met bal
• aankleding en ontvangst
• speciaal kennismakingstraject of actie
• eigen folder, informatiepakket (gadget)
• fotograaf
• bedankje voor de vrijwilligers die zich 
 hebben ingezet

Roeivereniging Nautilus

Een leuk event, stel je doelen niet te hoog en 
houdt het vooral relaxed. Wij hadden een leuke 
gemixte groep. De deelnemers waren allemaal 
enthousiast en het is een hele leuke om de 
roeisport te promoten.

Om meer duidelijkheid en overzicht te bieden in 
alle activiteiten rondom sportacties, heeft NOC*NSF 
het clubprofiel ontwikkeld, waarmee de vereniging 
zichtbaar is op sport.nl. De vereniging kan alleen 
meedoen aan de AH Sportactie wanneer de 
vereniging is aangemeld op www.clubprofiel.nl. 

De duidelijke handleiding hiervoor is te vinden via 

www.clubprofiel.nl. Daarnaast vind je hier ook de 
handleidingen om de activiteiten te beheren. Op het 
YouTube kanaal vind je instructievideo’s voor beide 
handleidingen!

Om de vereniging aan te melden moet het KvK 
nummer worden ingevuld. Houd dit bij de hand!
Voor vragen kun je terecht bij klantsupport@nocnsf.nl

MAAK EEN ACCOUNT AAN 
OP WWW.CLUBPROFIEL.NL 4

GEEF AAN DAT 
JE MEEDOET AAN 
DE AH SPORTACTIE 5

Na het opslaan van de gegevens van de vereniging, kom je op de persoonlijke clubpagina. Hier kunt je 
aangeven of de vereniging meedoet aan de AH Sportactie, door op de button te klikken. 

Tip – Er is een online handleiding die je stap voor stap door de aanmelding heen loodst.



Het invullen van een sportactiviteit bestaat uit 5 onderdelen. Volg het ‘Stappenplan sportactiviteit aanmaken’. 
Dit vind je op www.clubprofiel.nl.

Let op: in het systeem kun je één les aangeven. Biedt jouw vereniging meer lessen aan, zet dit dan bij de 
opmerkingen zodat de sporter er rekening mee kan houden. Via het systeem kun je zoveel proeflessen 
aanmaken als de vereniging zelf wil.

INVULLEN DATA 
EN INHOUD PROEFLESSEN6

De AH Sportactie vindt plaats in de Albert Heijn. Een 
plek waar veel mensen komen. Daarnaast verzorgt 
de AH samen met NOC*NSF alle communicatie 
richting de klanten van de AH. Via clubprofiel.nl kun 
je contact leggen met de lokale AH om te kijken of je 
de vereniging op een ludieke manier kunt promoten. 

Wat doet de vereniging zelf? 
Denk bijvoorbeeld aan: 
Intern
• Vermeld de actie op de eigen media als website,  
 Facebook en Instagram (op de site van de  
 AH Sportactie zijn logo’s beschikbaar) en houdt  
 iedereen regelmatig op de hoogte van het aantal  
 aanmeldingen.
• Zorg dat de eigen leden op de hoogte zijn.
• Informeer je AH Sportactie vrijwilligers (draaiboek,  
 dagprogramma) zodat ze op de hoogte zijn wat er  
 gebeurt en wat ze moeten doen.
• Informeer andere vrijwilligers binnen de club,  
 bijvoorbeeld de barcommissie. Zij weten dan dat  
 er gasten komen.
• Informeer je AH Sportactie vrijwilligers over 
 het resultaat en vergeet de andere leden niet!

Extern
• Stuur eventueel nog een bericht naar de lokale  
 media (hoe vaker men de boodschap ziet, des te  
 beter het blijft hangen).
• Zorg dat potentiële leden weten waar ze aan toe  
 zijn.
• Bepaal hoe je in contact blijft met de nieuwe  
 (potentiële) leden. Maak een lid verantwoordelijk,  
 hij of zij zorgt voor de follow-up.

Tip – een judoschool had afgelopen Sportactie via 
de AH geregeld dat zij een keer een demonstratie 
konden geven bij het lokale AH-filiaal. Hoe leuk is het 
om met een aantal ergometers bij de ingang te staan 
en de ansichtkaarten uit te delen!

COMMUNICATIE 
OVER DE ACTIE7

Asser Roeiclub

We moeten de volgende keer beter gebruik 
maken van de PR-mogelijkheden die 
de actie biedt. Daarvoor moeten we 
tijdig vrijwilligers werven.



OPVOLGING EN 
EVALUEER DE ACTIE8

Zorg voor een juiste opvolging voor de 
geïnteresseerde sporters. Er is veel tijd en energie 
in de voorbereiding gestoken, het is jammer als de 
sporters afhaken. Worden ze niet meteen lid? 
Bel ze dan na de winter nog een keer op of nodig ze 
uit voor je open dag.

De commissie die de AH Sportactie heeft 
georganiseerd, komt nog een keer bij elkaar om 
het succes te vieren en het evenement en het 
draaiboek te verbeteren. Zijn alle doelen gehaald? 
Hoe verloopt het vervolg, de opvang van de nieuwe 
roeiers? Wat heeft super gewerkt, wat niet? Zijn er al 
ideeën voor volgend jaar? Wanneer starten we het 
traject dan weer op en met wie? 

Een goede voorbereiding 

                blijft het halve werk!

DEEL JE ERVARINGEN MET DE KNRB 
ZODAT ANDERE VERENIGINGEN DAAR 
VOLGEND JAAR GEBRUIK VAN KUNNEN 
MAKEN.

Roeivereniging Phocas

Deze actie was een top-idee. Met betrekkelijk 
weinig inspanning kan een vereniging veel 
mensen benaderen. Door de lage drempel is 
het blijkbaar ook aanlokkelijk om je naam en 
gegevens achter te laten en proeflessen aan te 
vragen.


