Realiseer je ambities!
Verenigingsondersteuning
vanuit de Rabobank

Inhoud
In dit boekje vind je informatie over hoe de Rabobank samen met haar
partners in sport en cultuur jouw club, vereniging of stichting kan
ondersteunen met kennis, financiële middelen en exposure. Dit doen we aan
de hand van de volgende onderwerpen:
•
•

Achtergrond Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank
Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank: zo maak je jouw
vereniging zelfredzaam en toekomstbestendig
•
•
•
•
•

•
•

1-op-1 ondersteuning
Masterclasses
Workshops
Rabo ClubSupport: win een bedrag voor jouw club
Verkiezing Club van het Jaar: zet jouw club in de spotlights

Notities
Aanvullende informatie

Verenigingsondersteuning
Achtergrond

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en
stichtingen op het gebied van sport en cultuur.
Ze vormen samen het grootste sociale
netwerk van ons land en zijn daarmee het
cement van onze samenleving.
Om deze onschatbare waarde van
verenigingen te waarborgen
zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de
aangesloten sportbonden, LKCA en
Kunstbende in om verenigingen meer
zelfredzaam en toekomstbestendig te maken.
Dit doen we met de Verenigingsondersteuning
vanuit de Rabobank.

Verenigingsondersteuning
Wat kunnen we voor je doen?

Iedere vereniging heeft vanzelfsprekend zijn
eigen unieke ambities. En binnen iedere
vereniging spelen specifieke thema’s en
vraagstukken een rol.
Op welk gebied wil jouw vereniging zich
versterken? Door het binden van meer
vrijwilligers? Door verduurzaming van de
accommodatie? Een solide sponsorplan?
Welke ambities jouw vereniging ook heeft, wij
helpen je graag verder met het realiseren ervan.
Dat doen we met 1-op-1 ondersteuning,
masterclasses, workshops, Rabo ClubSupport en
de Verkiezing Club van het jaar.

Verenigingsondersteuning

Verschillende mogelijkheden voor verenigingen
•

1-op-1 begeleiding

•

Masterclasses

•

Workshops

•

Rabo ClubSupport

•

Verkiezing Club van het Jaar

Verenigingsondersteuning
1-op-1 begeleiding

Ambitieuze verenigingen krijgen in dit
begeleidingstraject verspreid over twee jaar
regelmatig begeleiding op maat van
professionals die alle expertise in huis hebben
om de eigen ambities van clubs waar te
maken.
De eigen doelen van de club staan daarbij
centraal. Bij de door de vereniging zelf
geformuleerde hulpvraag, wordt de juiste
ondersteuning gezocht vanuit het netwerk in
sport en cultuur.
Naast een procesbegeleider krijg je
begeleiding van een expert (trajectbegeleider)
op het gebied waarop jouw club sterker wil
worden.

Verenigingsondersteuning
1-op-1 begeleiding: zo werkt het

Inspiratie-avond

28 mei

Inleveren
aanvraag

tussen 28 mei en 28 juni

Bekendmaking
Start
geselecteerde ondersteuning
verenigingen

15 juli

1 september

Tijdens de Inspiratie-avond ontvang je
informatie over het hoe, wat en waarom van de
1-op-1 begeleiding.
Heeft jouw vereniging ambities die je graag
samen met een professional wil realiseren (1-op1 begeleiding)? Dan nodigt de Rabobank jou uit
om een aanvraag voor
verenigingsondersteuning in te dienen.
De Rabobank maakt bekend of jouw vereniging
in aanmerking komt voor de ondersteuning. Is
dit het geval, dan krijgt jouw club begeleiding op
maat van professionals om te zorgen dat jouw
club de ambities ook écht verzilvert.

Verenigingsondersteuning

1-op-1 begeleiding: tips voor het indienen van een aanvraag
1. Betrek bestuursleden bij de aanvraag

Vraag andere bestuursleden mee te denken en bepaal samen welke
ambities jullie willen realiseren
2. Bepaal de vorm van de aanvraag
Bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie, video, leaflet of brief
3. Schrijf, maak, creëer de inhoud van de aanvraag
Overtuig de bank dat jullie ondersteund moeten worden door het delen
van achtergrondinformatie, ambitie, de rol die jullie zien voor de bank
en relevantie
4. Stuur de aanvraag voor de deadline in
De uiterlijke deadline voor het inleveren van de aanvraag is 28 juni 2019

Verenigingsondersteuning
1-op-1 begeleiding: FAQ
•

Hoe kan de Rabobank helpen bij het verwezenlijken van de ambities van onze vereniging?
De Rabobank brengt de vereniging via haar partners in contact met een procesbegeleider. Die zoekt om zijn beurt
een expert (trajectbegeleider) die de club helpt met het realiseren van de eigen ambities.

•

Is die trajectbegeleider een soort ‘verenigingsmanager’ die het werk gaat doen voor mijn vereniging?
Eigen ambitie en inzet is een voorwaarde om deel te nemen aan dit traject, omdat we erin geloven dat
ondersteuning op lange termijn alleen iets oplevert als de vereniging zelf eigenaar is van de stappen die gemaakt
worden. Een trajectbegeleider begeleidt deze stappen, maar de vereniging zet ze zelf.

•

Kunnen we er op de begroting rekening mee houden dat we geld krijgen van de Rabobank?
Niet per definitie. Een vereniging krijgt expertise van een procesbegeleider (waar nodig ondersteund door een
expert) eventueel aangevuld met een financiële bijdrage. Dit laatste bepaalt de lokale bank.

•

Krijgen we gedurende een periode met grote regelmaat iemand over de vloer?
De procesbegeleider of andere expert komt een aantal dagdelen (varieert over het algemeen tussen de 3 en 8
avonden, dit is afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag) langs op de club voor ondersteuning.

Verenigingsondersteuning
1-op-1 begeleiding: FAQ II
•

Waarom krijg ik nog een intakegesprek met de procesbegeleider nadat mijn aanmelding interessant is gevonden door
Rabobank?
Nadat de deadline verstreken is beoordeelt de Rabobank samen met de procesbegeleider de ingestuurde
aanmeldingen. Om te achterhalen hoe de ondersteuning kan worden ingezet plannen we bij geselecteerde
verenigingen een intakegesprek in met een doorsnede van de vereniging om het vraagstuk helder te krijgen.

•

Wat is het verschil tussen een procesbegeleider en een trajectbegeleider?
De procesbegeleider is iemand vanuit de sport namens NOC*NSF, of vanuit cultuurkoepel LKCA die de schakel
vormt tussen de Rabobank, NOC*NSF en LKCA. De begeleiding op de vereniging wordt gedaan door een
inhoudelijke expert: de trajectbegeleider. De trajectbegeleider rapporteert aan de procesbegeleider over de
voortgang van de ondersteuning.

•

Wat kan ik van een trajectbegeleider verwachten en wat verwacht een trajectbegeleider van mij?
De trajectbegeleider gaat samen met een (werk)groep van de vereniging aan de slag met de nieuwe ambitie of
hulpvraag. De trajectbegeleider geeft sturing en advies aan de vereniging.

•

Moet ik om deel te nemen aan de 1 op 1 ondersteuning bankieren bij Rabobank 's-Hertogenbosch e.O.
Ja, dat is noodzakelijk.

Verenigingsondersteuning
Masterclasses

Naast de 1-op-1 ondersteuning van een professional, bieden lokale banken verenigingen ook de mogelijkheid om
deel te nemen aan Masterclasses.
De Masterclasses:
• Zijn gericht op de ontwikkeling van de individuele bestuurder en/of ontwikkeling van het gehele bestuur
• Brengen gedurende een aantal avonden bestuurders van 3 tot 10 verenigingen bij elkaar onder begeleiding
van een expert
• Bieden bestuurders kennis en tools om zelf binnen de club aan de slag te gaan met een bepaald thema
• Stimuleren ontmoetingen en samenwerking tussen verenigingen
De thema’s waarop masterclasses worden aangeboden zijn:
 Vrijwilligersmanagement
 Ledenbinding
 Presteren met communiceren

Verenigingsondersteuning
Workshops

Naast de 1-op-1 ondersteuning van een professional en Masterclasses bieden we verenigingen ook de
mogelijkheid om deel te nemen aan workshops.
De Workshops:
• Zijn gericht op de ontwikkeling van het gehele bestuur en/of ontwikkeling van de vereniging
• Vinden plaat op één avond waarop verschillende verenigingsbestuurders samen komen onder begeleiding van
een procesbegeleider waarbij een expert en/of spreker aanwezig zal zijn
• Centraal staat: kennisdeling, kennisoverdracht, creëren van bewustwording en opdoen van nieuwe inzichten

De thema’s waarop workshops worden aangeboden zijn:
 Moderne vereniging door modern besturen
 Geld generen met sponsoring en crowdfunding

Verenigingsondersteuning
Rabo ClubSupport

De Rabobank geeft clubs ieder jaar de kans om een financiële bijdrage te ontvangen
met de Rabo ClubSupport. Hoeveel deze bijdrage is, hangt af van het aantal stemmen
dat een club krijgt. Klanten van jouw lokale bank mogen namelijk hun stem
uitbrengen op hun favoriete stichting, club of vereniging. Hoe meer stemmen, hoe
groter de bijdrage voor jouw club.
Hoe werkt het:
• Schrijf jouw club in tijdens de inschrijfperiode
• Werf zoveel mogelijk stemmen
• Ontvang een bijdrage van jouw Rabobank

Kijk op www.rabobank.nl/denbosch voor meer informatie over de Rabo ClubSupport.

Verenigingsondersteuning
Verkiezing Club van het Jaar

Doe mee aan de verkiezing Club van het Jaar en zet jouw club,
vereniging of stichting in de spotlights. Laat iedereen zien wie
jullie zijn, waar jullie voor staan, wat jullie uniek maakt. En wie
weet wordt jouw vereniging gemeente-, provincie,- of zelfs
landelijke winnaar.
Als landelijke winnaar ontvang je naast erkenning en
waardering voor al het moois dat op jouw vereniging
plaatsvindt de volgende prijzen:
•
•

Masterclasses van professionals om jouw vereniging sterker
te maken
Professionele promotiefilm om jouw club nog meer in de
schijnwerpers te zetten

Aanmelden kan vanaf 2 april via www.clubvanhetjaar.nl
Hier vind je ook meer informatie over de verkiezing.

Ervaringen met verenigingsondersteuning
‘Het is fijn als een buitenstaander even
de knuppel in het hoenderhok gooit.’
- Jeroen Beex, MHC Liberty Dongen

‘Expertise delen in plaats van een zak
met geld krijgen, bleek precies te zijn
wat wij nodig hadden.’
- Wessel Pil, Hudito Delft

‘Deze manier van sponsoring is briljant’
- Nenna van de Poppe, Watersportvereniging Lelystad

‘Dankzij de ondersteuning kunnen we de
waterpolosport in Noord-Holland naar een
hoger plan tillen’
- Hans Stam, zv De Zaan, Zaandam

‘Met alleen een zak met geld was
ons dit nooit gelukt’
- Gerda Jansse van Noordwijk, OKK Gorinchem

Aanvullende informatie

Meer informatie over de
verenigingsondersteuning vind je op
www.rabobank.com/vereniging en
voorclubs.sport.nl/rabobank.
Je kunt ook contact met ons opnemen via
rabobank@nocnsf.nl of communicatie.shertogenbosch@rabobank.nl

Jaarkalender
Rabo Clubsupport
mei

Inspiratie Avond

juni
24 juni t/m 26 september
juli

aanmelden
verenigingen

augustus
september
oktober
november
december

1-op-1 begeleiding
Inspiratie Avond

Masterclasses

Workshops

Inspiratie Avond

Inspiratie Avond

28 juni Inleveren voorstel

Stemmen (tot 7 juni)

28/6-14/7 selectie verenigingen

28 juni
Bekendmaking Winnaars

15/7 bekendmaking

augustus - september
verenigingsintakes
27 sept t/m 11 okt
stemmen

Start ondersteuning

half oktober bekendmaking
circa November start
Masterclass 1
Onderwerp nader te bepalen

25 november
Workshop Modern besturen

17

januari
februari

Club van het Jaar

5 februari
Workshop Geld genereren

Planning Verenigingsondersteuning
Inspiratie-avond
lokale Rabobank
(28 mei)

Aanvragen
verenigingen
(deadline 28 juni)

Evaluatie
traject 1
(april 2020)

Workshops en
Masterclasses
(november – mei
2020)

Bepalen
vervolgtrajecten

Verenigingsondersteuningstraject 2

beoordelen aanvragen

6-7 maanden
(uitvoeren trajecten)

Keuze uit
aanvragen
(15 juli)

Kick off-avond
met verenigingen
(oktober)

12 maanden (uitvoeren trajecten)

plannen intakes
Quick scans

Verenigingsintakes (eind
augustus &
september)

Start
verenigingsondersteuningstraject
(september)

Evaluatie
traject 2

Samen werken we aan zelfredzame
en toekomstbestendige
verenigingen!

