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1. Groeien 

 

1.1 Inleiding 

 
KCC/Delta logistiek heeft als doelstelling geformuleerd dat zij in 2016 750 leden binnen haar 

gelederen wil hebben. Om die doelstelling te behalen moeten er wel wat zaken opgezet worden. 

Nieuwe leden zoeken en vinden is geen gemakkelijke opgave. De korfbalsport heeft een groot aantal 

vooroordelen te overwinnen. De vereniging moet hiervoor actief communiceren over haar werking 

en activiteiten naar een divers publiek. Daarmee moet worden bereikt dat een potentieel lid of 

geïnteresseerde op zijn beurt ook zelf een inspanning levert, namelijk informatie over de vereniging 

vragen of zoeken. Soms vinden beide partijen elkaar blindelings en wordt men meteen lid. Maar in 

de meeste gevallen kijken de mensen eerst de kat uit de boom en informeren ze zich over de 

vereniging. Bij een positieve eerste ervaring zal men sneller nog eens deelnemen aan een activiteit of 

zich onmiddellijk bij de vereniging aansluiten.  

 

Mensen moeten dus geïnteresseerd raken en daarna groeien in hun participatie en betrokkenheid bij 

KCC/Delta logistiek. Een ledenwervingsactie is dus geen kwestie van alles of niets. KCC/Delta logistiek 

moet haar doelgroep gaan aanspreken op voor de vereniging en de korfbalsport belangrijke 

maatschappelijke thema’s en kernwaarden. KCC/Delta logistiek zal aan de mensen moeten laten zien 

dat de bekende vooroordelen ongefundeerd zijn. Als dit lukt, heeft KCC/Delta logistiek een enorme 

doelgroep in en rondom Capelle aan den IJssel.  

 

1.2 Drempels 

 
Tijdens het wervingsproces en “lid wordingsproces” zitten subtiele uitsluitingsmechanismen en 

drempels. In dat proces zal de ledenwervingscommissie van KCC/Delta logistiek, maar eigenlijk alle 

commissies en leden binnen KCC/Delta logistiek, hierop bedachtzaam moeten zijn en zo veel 

mogelijk de kenmerken en voortekenen van deze drempels en mechanisme moeten herkennen en 

oplossen. Participatie in een vereniging is een dynamisch interactieproces van steeds meer betrokken 

worden, betrokken zijn en betrokken blijven van leden. Maar eerst moeten dus een aantal drempels 

worden overwonnen. Een aantal veel voorkomende drempels zijn: 

• Culturele drempels: De verenigingscultuur sluit niet altijd aan bij de waarden, normen en 

overtuigingen van mensen. Niet iedereen is bijvoorbeeld vertrouwd met een 

verenigingscultuur van op tijd komen, regelmatig deelnemen aan trainingen en wedstrijden, 

bardienst draaien, kinderen vervoeren, enz. 

• Financiële drempels: Onzekerheid of onwetendheid over de contributie, de kosten van de 

benodigde spullen maar ook een schadedekking bij ongevallen kunnen een hindernis zijn. 

• Psychologische drempels: Mensen willen zich thuis voelen in een groep. Ze hebben dan ook 

een zekere angst om niet te worden aanvaard of op te vallen in de vereniging. 

• Sociale drempels: Soms is het moeilijk om als nieuweling ‘binnen te dringen’ in een 

gevestigde groep. 

• Praktische en toevallige drempels: De bereikbaarheid van de activiteiten of het tijdstip 

waarop ze plaatsvinden kunnen ook een drempel vormen.  

• Inhoudelijke drempels: Het inhoudelijke aanbod of activiteiten van de vereniging voldoet niet 

aan de interesse van de mensen. 



4 

Ledenwervingsplan KCC/Delta Logistiek 

Deze drempels staan los van de verschillende stappen in het lid wordingsproces en kunnen op elk 

moment opduiken. Het zijn subtiele uitsluitingsmechanismen die maken dat iemand de vereniging 

niet(s) vindt en dat deze op haar beurt ook geen nieuwe leden kan aantrekken. 

 

1.3 Focus 

 

Dit wervingsplan is integraal onderdeel van het wervingsbeleid. In dit wervingsplan worden een 

aantal stappen en mogelijke drempels besproken. De ledenwerving zal zich richten op alle geledingen 

binnen de vereniging, maar de focus zal op vier aandachtsgebieden liggen: 

• Kangoeroe en F-jeugd; 

• E, D en C jeugd; 

• Ledenbehoud; 

• Recreanten. 

 

De jaarlijkse werving zal bestaan uit een aantal vaste, jaarlijks terugkerende projecten. Te denken 

valt aan schoolkorfbal en schoolclinics. Verder zullen er jaarlijks per benoemd aandachtsgebied twee 

losse projecten worden uitgevoerd. Aan het begin van ieder jaar zullen de vaste projecten worden 

doorgenomen en ingepland. Elk kwartaal zal door de commissie worden besloten welke andere 

activiteiten er zullen plaatsvinden en welke focusgebieden er dat kwartaal aandacht zullen krijgen. 

Alle toekomstige projectplannen zullen in het licht van in dit plan besproken stappen worden 

gemaakt. 

 

1.4 Integrale benadering 

 

De reguliere werking binnen KCC/Delta logistiek mag niet los staan van de ledenwervingsacties, maar 

moet deze versterken. Het is daarom belangrijk dat wij een open en extern gerichte werking hebben 

met ruime publieksgerichte activiteiten en een doelgroepgerichte communicatie. En dat wij promotie 

voeren voor deze activiteiten en voor KCC/Delta logistiek als vereniging. Inbedding in de lokale 

gemeenschap en steun van de bevolking zijn essentieel. 

 

Wij hebben contact gelegd met Sportief Capelle. Sportief Capelle en KCC/Delta Logistiek willen 

samen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen als het voorkomen van obesitas bij jonge 

kinderen. Daarnaast is korfbal een gemende sport met jongens, meisjes, mannen en vrouwen in één 

team, waarbij je naast techniek, snelheid en uithoudingsvermogen vooral leert samenspelen. Binnen 

onze vereniging hebben wij aandacht voor de normen en waarden in de onderlinge omgang en naar 

de omgeving. Volwassenen en kinderen verantwoord laten bewegen is een doelstelling die wij samen 

willen uitdragen. Deze samenwerking kan handig zijn om agenda’s op elkaar af te stemmen, samen 

doelgroepgerichte communicatie op te zetten of om gemeenschappelijke belangen naar het beleid te 

formuleren. 

 

Hoe meer extern gericht KCC/Delta logistiek werkt, des te minder wij moeten zoeken naar nieuwe 

leden en des te gemakkelijker potentiële en nieuwe leden de weg naar onze vereniging vinden.  

1.5 De gemeente Capelle aan den IJssel 

 

Wij willen middels partners in contact treden met de gemeente. Met KCC/Delta logistiek en met de 

korfbalsport als middel willen wij aansluiten bij maatschappelijke thema’s die ook de gemeente 

Capelle heeft. Door geregeld als betrouwbare gesprekspartner van de gemeente op te treden op een 

aantal terreinen kan ervoor worden gezorgd dat in het beleid van de gemeente ondersteunende 
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maatregelen naar de verenigingen worden genomen, waarbij wij tegelijkertijd antwoorden hebben 

op maatschappelijke thema’s die er binnen onze gemeenschap spelen. Als wij met de vereniging in 

een gemeentelijke adviesraad zitten, kunnen we gezamenlijk met andere verenigingen 

beleidsaanbevelingen voor het ondersteunen van verenigingen formuleren. Enkele voorbeelden op 

een rij: 

1. Subsidies: verenigingen die bij activiteiten of projecten zich extra inspannen voor moeilijk 

bereikbare doelgroepen krijgen extra financiële steun; 

2. Het communicatiebeleid van KCC/Delta logistiek ondersteunen: Om de zoektocht van 

mensen naar verenigingen te vergemakkelijken kan de gemeente verschillende stappen 

ondernemen, zoals: 

• op openbare plaatsen ruimtes (bijv. aanplakzuilen) voorzien voor informatie over de 

activiteiten van KCC/Delta logistiek; 

• ontmoetingsmomenten organiseren waarbij KCC/Delta logistiek zich aan organisaties, 

bedrijven, andere verenigingen en aan individuele geïnteresseerden kan voorstellen met 

workshops, infomarkten, enz…; 

• informatieverstrekking over activiteiten en verenigingen via gemeentelijke website of 

infokrant, gemeentediensten (bibliotheek, cultureel centrum, …). 

3. Logistieke ondersteuning van de verenigingen: door uitleenmogelijkheden van materiaal, 

gebruikmaken van gemeentelijke infrastructuur (vergaderzalen, …). 

2. Ledenwerving en leden behoud 
 

2.1 Informatie verspreiding 

 
In het lid wordingsproces manifesteren zich drempels, zowel voor ons als KCC/Delta logistiek als voor 

potentiële leden. Potentiële leden moeten interesse tonen in de informatie die wij vanuit KCC/Delta 

logistiek verspreiden en ernaar vragen of op zoek gaan. Wij moeten uiteraard zelf steeds actief 

informatie verspreiden over onze vereniging en al onze activiteiten. Om KCC/Delta logistiek en ook 

de korfbalsport in en rondom Capelle op de kaart te zetten, is veelvuldig communiceren over onze 

vereniging, wat wij allemaal doen en waar wij voor staan onmisbaar. Alle media moeten worden 

ingeschakeld om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Te denken valt aan: 

1. Een Clubkrant. Op de site en om te versturen aan de leden of geïnteresseerden; 

2. Een groot bord langs de weg met de eerstvolgende wedstrijd van het eerste team; 

3. Vaste rubrieken in de plaatselijke kranten; 

4. Hogere intensiteit van het gebruik van Twitter; 

5. Hogere intensiteit van het gebruik van Facebook; 

6. Optimalisatie van de website; 

7. Meer foto’s en filmpjes van wedstrijden en andere activiteiten; 

8. Het aanstellen van een clubreporter. Filmen van en interviews houden met spelers, trainers, 

trainingen, wedstrijden en andere activiteiten en plaatsen op Youtube. 

 

KCC/Delta logistiek speelt in alle geledingen op hoog niveau. Daar mogen we trots op zijn en dat 

moeten we uitdragen. Mensen moeten naar de club getrokken worden, omdat ze willen meemaken 

wat er bij KCC/Delta logistiek allemaal gebeurt. Maar daarvoor is het wel van belang dat mensen in 

Capelle a/d IJssel en omgeving weten wie en wat KCC/Delta Logistiek is en wat we doen. 

Omwille van verschillende factoren kan deze communicatie mislukken. Doorgaans vindt enkel  op de 

bestaande leden gerichte communicatie plaats.  

 



6 

Ledenwervingsplan KCC/Delta Logistiek 

Drempels waar we aan moeten denken bij onze communicatie zijn onder meer: 

1. Persoonsdrempels 

• Men zoekt geen informatie omdat men de vereniging niet kent; 

• De sport is onbekend en heeft te maken met vooroordelen. KCC/Delta logistiek moet 

informatie verstrekken die aansluit bij interesses van de mensen; 

• Men beschikt niet over de media of komt niet op plaatsen waar informatie over de 

vereniging wordt verspreidt. 

2. Verenigingsdrempel 

• De communicatie over de vereniging of activiteit is te summier; 

• Het communicatiekanaal is niet afgestemd op de doelgroep die wij willen bereiken; 

• Bepaalde doelgroepen zijn niet opgenomen in de communicatie. 

 

KCC/Delta logistiek moet in haar reguliere activiteiten meer aandacht besteden aan de 

communicatie. Wij moeten ons altijd afvragen:  

• Naar welke doelgroep communiceer je over de vereniging en over de activiteiten? 

• En via welke kanalen wordt dit gedaan? 

• Welke doelgroep zou je graag willen bereiken? 

• Welke communicatiemiddelen gebruiken we?  

 

Daarnaast kan je de informatieverspreiding naar potentiële leden ook beter organiseren via een 

communicatieplan. Welke doelgroepen je wilt bereiken met de ledenwervingsacties, met welke 

boodschap en via welke communicatiekanalen. Mond-tot-mondreclame is altijd het best, of mensen 

persoonlijk aanspreken op een activiteit, of een informatiefolder verspreiden, enz. In ieder geval 

moet op of in elk communicatiemiddel steeds de contactgegevens van de vereniging staan. Een 

andere mogelijkheid is dat mensen digitaal kunnen reageren via bijvoorbeeld een mailadres of een 

formulier op de website. 

 

Communicatie is een specifieke activiteit en vraagt voldoende aandacht en kennis. Om aan onze 

groeiverwachting te voldoen is het noodzakelijk dat de informatieverstrekking verder 

geprofessionaliseerd wordt en dat deze activiteit belegd wordt binnen een groep mensen die alle 

interne, externe en alle mediacommunicatie en pr gaat verzorgen. Vanuit de 

ledenwervingscommissie is het van belang dat wij eenduidig de boodschap uitdragen. De 

ontvangende doelgroep moet elke keer weten waar KCC/Delta logistiek voor staat en wat zij van ons 

mogen verwachten. 

 

2.2. Informatieverwerking, kennis over en imago van de vereniging 

 
Wanneer de communicatie tussen KCC/Delta logistiek en een potentieel lid lukt en beide partijen op 

de hoogte zijn van elkaars bestaan, kan de inhoud van de informatie een tweede drempel zijn in het 

lid wordingsproces. Op basis van de inhoud van de informatie over de vereniging, en onze 

activiteiten kan een potentieel lid zich een beeld vormen.  

 

De korfbalsport heeft een soft imago. Dit heeft dus een negatieve invloed op het gehele imago van 

de vereniging KCC/Delta logistiek. Maar als wij actief op zoek gaan naar nieuwe leden en actief en 

kundig communiceren over onze vereniging en onze activiteiten kunnen wij gezamenlijk zeker de 

kennis en het imago van KCC/Delta logistiek en de sport oppoetsen. We moeten natuurlijk volledige, 

duidelijke én passende informatie geven. KCC en onze boodschap moeten we aanpassen naargelang 

de doelgroep en het communicatiekanaal dat we inzetten. 
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Zo is volledige informatie over kosten verbonden aan een lidmaatschap belangrijk. Mensen willen 

weten wat het hen zal kosten om deel te nemen en zich verder te engageren. Mensen haken vlug af 

als ze hier zelf naar moeten informeren. 

 

Jongeren zijn bijvoorbeeld een aparte doelgroep die je best op een aparte manier kan benaderen. 

Het is belangrijk om jongeren niet schools te benaderen. Ze moeten het gevoel hebben dat ze serieus 

genomen worden en dat ze verantwoordelijkheden krijgen. Jongeren bereik je best via 

communicatiemiddelen aangepast aan hun leefwereld. Internet, Facebook, Twitter, Whatsapp en 

SMS zijn de meest gebruikte middelen onder jongeren. Jongeren willen zich ook niet binden aan één 

soort vrijetijdsbesteding of aan één organisatie. Maar om hen aan ons te blijven binden moeten we 

regelmatig verschillende activiteiten voor hen organiseren. We moeten ze naar onze vereniging 

blijven halen, zodat ze ook hun andere interesses bij ons kunnen vervullen. Waarom niet maandelijks 

een feest of een extra (avond)openstelling van de kantine, zodat ze elkaar daar kunnen ontmoeten. 

Dit heeft een positieve uitstraling op KCC/Delta logistiek als vereniging en zal middels  

mond-tot-mondreclame ook andere doelgroepen bereiken.  

 

De doelstellingen van de vereniging moet dus een ruim publiek aanspreken. Wel kunnen in dit 

stadium ook drempels zijn. 

 

1. Persoonsdrempels 

• Men haakt af door negatieve vooroordelen over de sport of de ; 

• De inhoud van de informatie over de vereniging stoot mensen af; 

• Men verliest interesse door onvolledige informatie (geen info over kostprijs en voordelen 

lidmaatschap, …) 

2. Verenigingsdrempels 

• De doelstellingen en missie van de organisatie spreekt maar een beperkte groep mensen 

aan. 

• Het aanbod van de vereniging spreekt maar een beperkte groep mensen aan. 

• De verenigingscultuur is gesloten en stoot potentiële leden af. 

 

2.3. Eerste kennismaking 

 
Belangrijk is dat wij niet blijven steken bij het verspreiden van informatie over onze 

vereniging. Als we mensen willen betrekken, moeten er ook activiteiten en/of startmomenten 

georganiseerd worden. Zo kunnen potentiële leden kennismaken met KCC/Delta logistiek. 

 

Wij moeten open en laagdrempelige activiteiten organiseren die een ruim publiek aanspreken. Bij 

deze activiteiten moeten we een deelnemerslijst laten rondgaan die als basis kan dienen voor het 

updaten van onze ledenlijst, maar ook voor het aanleggen van een sympathisantenlijst en database 

voor gerichte ledenwervingsacties.  

 

Mensen hebben een drukke agenda. In het weekend of ’s avonds hebben ze een brede waaier aan 

vrijetijdsactiviteiten. Als nieuwe mensen zich aanbieden op een activiteit of contact opnemen met de 

vereniging, verwachten we niet direct een beslissing over een lidmaatschap. Wij nodigen hen een 

half uurtje voor de activiteit uit voor een verwelkoming of kennismakingsgesprek. We nemen 

voldoende tijd om de werking uit te leggen en de verwachtingen te kaderen in de ruimere werking 

van de vereniging. Na een eerste positief contact en prettig onthaal zal men snel overwegen om lid te 

worden. Soms duurt het iets langer en proeft men eerst nog van andere activiteiten alvorens zich aan 

te sluiten. 
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Mogelijke drempels: 

1. Persoonsdrempels 

• Men voelt zich onzeker om te gaan, men kent er niemand of men vindt niemand om mee 

te gaan. 

2. Verenigingsdrempels 

• De vereniging organiseert geen echte kennismakingsactiviteit of doet dit wel maar dan 

veel te uitgebreid, waardoor het overaanbod van informatie afschrikt. 

• De vereniging besteedt geen aandacht aan het onthaal van nieuwe mensen op 

activiteiten. 

 

We zullen moeite moeten doen om potentiële leden, maar zeker ook bestaande leden aan ons te 

binden. Deze inspanningsverplichting heeft de ledenwervingscommissie, maar zeker ook andere 

commissies binnen KCC/Delta logistiek. 

3. Wervingsactiviteiten 
 

3.1 Wervingsactiviteiten en hun frequentie 

 

Zoals genoemd zullen er jaarlijks vaste activiteiten zijn zoals het schoolkorfbal, de schoolkorfbalclinics 

en de vriendjes en vriendinnetjes dag, maar in de toekomst zal er ook een jaarlijkse opendag zijn aan 

het begin van het sportjaar. Daarnaast zullen er per aandachtsgebied tenminste twee losse 

activiteiten worden georganiseerd. Activiteiten op het gebied van het ledenbehoud zullen niet actief 

door de ledenwervingscommissie worden gedaan, maar die zullen samen met de 

activiteitencommissie worden besproken. De ledenwervingscommissie kan daarbij ondersteunen 

met advies, ideeën inbrengen en een helpende hand bieden bij de concrete uitvoering. We kunnen 

ook op gezette tijdstippen de leden bevragen over hun wensen qua activiteiten. 

 

Aan het begin van elk sportjaar zal de ledenwervingscommissie een activiteiten kalender opstellen 

voor het aankomende sportjaar. 

Werving via scholen 

• Bij het schoolkorfbal toernooi zullen we een informatiestand inrichten waar wij allerlei 

informatie over onze vereniging geven. Hiervoor wordt een brochure ontwikkeld, die samen 

met een uitnodiging voor 5 gratis trainingen en een inschrijfformulier aan belangstellenden 

wordt meegegeven. 

• Al jaren komen trainers van KCC/Delta Logistiek op scholen langs om aan de kinderen van 

verschillende groepen één uur een korfbalclinic te geven. Sportief Capelle en KCC/Delta 

Logistiek willen samen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen als het voorkomen van 

obesitas bij jonge kinderen. Daarnaast is korfbal een gemende sport met jongens en meisjes 

in één team, waarbij je naast techniek, snelheid en uithoudingsvermogen vooral leert 

samenspelen. Verder is er ook aandacht voor de normen en waarden in de onderlinge 

omgang en naar de omgeving. Kinderen verantwoord laten bewegen is een doelstelling die 

wij samen willen uitdragen en daarom bieden wij een nieuwe vorm van korfbalclinics op 

scholen aan. De trainers van KCC/Delta Logistiek komen nu vier weken achtereen langs om 

de kinderen een korfbalclinic te geven. Aansluitend aan deze clinics willen we de kinderen, 

maar ook hun ouders naar onze vereniging halen om verder kennis te maken met KCC/Delta 

Logistiek en met de sport. Voor de groepen 1 tot en met 3 zullen wij een leuke bijeenkomst 
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organiseren met de Kangoeroe Klup van KCC/Delta Logistiek. Verder willen wij aansluitend 

aan de korfbalclinic cyclus een klein toernooi op de vereniging organiseren tussen de 

deelnemende scholen. Na de korfbalclinics worden de kinderen ook uitgenodigd om 

jeugdwedstrijden bij te wonen bij KCC/Delta Logistiek en ook de ouders zijn welkom om een 

hoofdklasse wedstrijd van het eerste team van KCC/Delta Logistiek te komen bekijken. Ook 

voor de deelnemers van deze korfbalclinics zijn brochures beschikbaar, die samen met een 

uitnodiging voor 5 gratis trainingen en een inschrijfformulier aan belangstellenden wordt 

meegegeven. 

• De onderbouw op de basisscholen, groep 1 tot 5, doet niet mee binnen de Capelse sport- 

toernooien. De verenigde gymdocenten binnen Capelle verzorgen voor de bovenbouw wel 

allerlei sporttoernooien. Naast hun jaarlijkse schoolkorfbal toernooi willen wij een korfbal- 

toernooi organiseren voor de groepen 3, 4, 5 en 6. Daar zitten ook de kinderen die binnen 

onze primaire doelgroep zitten. Voor de groepen 1 en 2 zullen wij jaarlijks een leuke spel- 

middag organiseren.  

• Elk jaar zullen wij een school uitnodigen om op de dag van de “koningsspelen” deze sportdag 

op ons complex te komen beleven. Wij zullen deze dag voor en samen met de school 

organiseren. Ook voor de deelnemers van deze dag zijn brochures beschikbaar, die samen 

met een uitnodiging voor 5 gratis trainingen en een inschrijfformulier aan belangstellenden 

wordt meegegeven. 

Werving via interne communicatie 

• Een groot deel van onze ledenwerving gebeurt via interne communicatie: broers of zussen 

van bestaande spelers die aangeschreven worden, vrienden of klasgenoten van bestaande 

spelers die, via brochures gegeven aan de bestaande spelers, zich komen aanbieden op de 

club, etc. Ieder jaar wordt op het einde van het seizoen een familiedag georganiseerd. 

Mensen van de ledenwerving zijn daar aanwezig om naast bestaande spelers ook nieuwe 

spelers (broers, zussen, vriendjes van bestaande spelers, etc) aan te sluiten. 

• Twee tot drie maal per seizoen wordt er een vriendjes en vriendinnetjes dag georganiseerd. 

Maar ook zusjes, broertjes of andere familieleden en buurtkinderen kunnen hiervoor worden 

uitgenodigd. Zij trainen mee met een team om zo kennis te maken met de sport en onze 

vereniging. 

• Een maandelijks clubblad waarin het reilen en zeilen binnen KCC/Delta logistiek wordt 

beschreven.  

• Daarnaast kan er op regelmatige basis (25-tal keer per seizoen) een artikel over een 

jeugdteam van onze club op onze site verschijnen. 

• Alle leden ontvangen automatisch de KCC/Delta logistiek nieuwsbrief digitaal in hun mailbox. 

Als men deze nieuwsbrief niet wil ontvangen, dan kunnen zij zich daarvoor afmelden. 

Werving via externe communicatie 

• De externe communicatie verloopt nu hoofdzakelijk via de website. Op de website moet een 

sectie komen speciaal voor nieuwe leden waarin ze uitgebreid kunnen kennis maken met de 

club en eventueel een afspraak kunnen maken voor een rondleiding binnen de club door 

iemand van de ledenwerving. De informatie op dit deel van de website moet grondig worden 

herzien. Alle eerder genoemde drempels die een potentieel lid zou kunnen hebben moeten 

worden vermeden. Zo moet een potentieel lid eenvoudig alle informatie over KCC/Delta 

logistiek, de waarden van KCC/Delta logistiek, waar KCC/Delta logistiek voor staat, rechten en 

plichten tijdens een seizoen voor leden en hun ouders, inschrijf mogelijkheden, 
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proeftrainingen en zeker de financiële kant van het lid zijn van KCC/Delta logistiek worden 

getoond. Hiervoor zal het aankomende jaar speciale aandacht zijn. 

• Daarnaast moet er op regelmatige basis een artikel over het reilen en zeilen binnen de club 

verschijnen. Deze artikelen kunnen zelf geschreven worden maar kunnen ook komen uit de 

regionale katernen van de dag/weekbladen. Niet enkel de schrijvende pers schenkt aandacht 

aan onze club, maar we kunnen er ook voor zorgen dat de regionale radio, Capelle en of RTV 

Rijnmond, regelmatig wedstrijden van het eerste, het tweede, de A1 en de B1 komen 

verslaan. 

Werving via losse activiteiten 

Per aandachtsgebied of doelgroep zullen er jaarlijks twee activiteiten worden georganiseerd. Zo is te 

denken aan activiteiten in de wijken van Capelle. Met Sportief Capelle is afgesproken dat wij 

betrokken worden bij wijk activiteiten. Daarnaast hebben de wijken, via de wijksport “speel je sport” 

van Sportief Capelle, de mogelijkheid om korfbal clinics in te huren bij KCC/Delta logistiek. 

Werving via de activiteiten kalender van de gemeente Capelle aan den IJssel 

Door het jaar heen zullen wij op zo veel mogelijk activiteiten binnen de gemeente aanwezig zijn. 

Zoals daar is de dag van het park, koningsdag, braderieën, wijkfeesten enz. We moeten niet overal 

aanwezig willen zijn, maar moeten strategisch beslissen welke activiteit de moeite waard is om bij 

aanwezig te zijn. Niet altijd zullen er grote groepen nieuwe leden zich spontaan komen aanmelden 

nadat we op een activiteit zijn geweest. Het is ook belangrijk dat we op die activiteiten de sport en de 

vereniging promoten en bekender maken. Dat draagt allemaal bij aan een toekomstige groei.  

4 Tot slot 

Dit document is een “levend document”. Door het jaar heen kunnen de leden van de commissie 

besluiten het plan aan te passen naar de omstandigheden van dat moment. Ook kunnen mensen van 

buiten de ledenwervingscommissie hun ideeën aandragen. Deze ideeën kunnen zij kenbaar maken 

op: 

ledenwerf@kcconline.nl 

De bijlage van dit document is de activiteitenkalender. Deze zal jaarlijks aan het begin van het 

sportjaar worden samengesteld en aan dit document en op de website worden gepubliceerd. 

Met ons allen zijn wij KCC/Delta logistiek en gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor een gezonde 

en gezellige vereniging, waar een ieder van ons graag zijn vrije tijd wil en kan doorbrengen. 
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