8. Kennismakingsgesprek voor
nieuwe leden
Waarom een
kennismakingsgesprek?
Elk jaar krijgt je vereniging nieuwe leden.
Met een kennismakingsgesprek heet je
nieuwe leden hartelijk welkom binnen je
vereniging. Je geeft ze een goede start.
In zo’n persoonlijk gesprek licht je toe:
- Waar staat jullie vereniging voor?
(doel, visie)
- Wat kunnen leden van de vereniging
verwachten?
- Wat verwacht je als vereniging van
je leden?
Het nieuwe lid heeft de mogelijkheid
vragen te stellen over het reilen en zeilen
binnen de vereniging.

Hoe organiseer je een
kennismakingsgesprek?
Nieuwe leden komen door het hele
seizoen bij de vereniging binnen.
Verenigingen zijn dan vaak al bezig met
lopende zaken, waardoor ze het lastig
vinden aandacht te geven aan nieuwe
leden. Toch is het belangrijk een nieuw
lid warm welkom te heten. Zo laat je
een goede eerste indruk achter en leg
je de basis voor betrokkenheid bij de
vereniging.
Bouw tijdens de eerste weken van het
nieuwe seizoen en halverwege het
seizoen ruimte in voor kennismakingsgespreken. Dit kan individueel maar ook
in groepsverband.
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Verschillende mensen kunnen de
gesprekken voeren: bestuursleden,
jeugdcoördinatoren, trainers of
teamleiders.

Tips voor
kennismakingsgesprekken
• Kies je doelgroep
Maak een keuze bij welke doelgroep
een kennismakingsgesprek echt van
belang is. Vooral bij jeugdleden en hun
ouders is individuele aandacht belangrijk. Bij senioren ligt dit vaak anders.
• Kies een geschikt tijdstip
Voer het gesprek liefst nog voor de
inschrijving. Neem de tijd voor je
eigen verhaal en bied het nieuwe lid
de ruimte vragen te stellen.
• Kies een logische vertegenwoordiger
van de vereniging
Kies een logische gesprekspartner uit
voor het nieuwe lid. Bijvoorbeeld een
trainer, coach of coördinator waarmee
hij of zij te maken krijgt.
• Zorg voor een vast aanspreekpunt
Zorg dat nieuwe leden een vast
aanspreekpunt hebben wanneer ze
tijdens het seizoen vragen of opmerkingen hebben.

• Geen tijd voor gesprek?
Geef toch aandacht
Sommige verenigingen hebben niet
genoeg kader om een kennismakingsgesprek te voeren met elk nieuw lid.
Toch is het slim aandacht te geven aan
nieuwe leden. Kijk hoe je dit creatief
kunt doen.

Wanneer draagt een
kennismakingsgesprek bij
aan een sportieve sfeer?
Licht in het kennismakingsgesprek toe
welk gedrag je als vereniging verwacht
van leden, ouders en bezoekers.
Leidraad hiervoor zijn de verenigingsregels en de afspraken die je met (jeugd)
leden en ouders maakt.
Er zijn verschillende middelen die verenigingen kunnen gebruiken bij het kennismakingsgesprek. Sommige gebruiken
een intakelijst om de gegevens van de
(jeugd)speler (en ouders) te verzamelen.
Zie het voorbeeld op de achterkant van
deze kaart.
Je kunt het kennismakingsgesprek ook
gebruiken om na te gaan of, en zo ja,
welke vrijwilligerstaken het nieuwe lid
of zijn ouders willen vervullen.
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voorbeelD
verenigingslogo

intakeformulier
nieuwe leden

Voornaam __________________________ Voorletters ______ Tussenvoegsel ______ Achternaam _________________________
Geslacht

m/v

Geboortedatum __________________ Geboorteplaats _________________________________________

Nationaliteit ________________________
Adres ______________________________ Postcode ______ Woonplaats ____________________________________________
Telefoonnummer _____________________ E-mailadres ____________________________________________________________

Staan er al andere leden op hetzelfde huisadres ingeschreven? ______ja/nee
Heb je eerder gebasketballd? ______ ja/nee
Zo ja: wat is de naam van je vorige vereniging? __________________________________________________________________
Op welk niveau speelde je? __________________________________________________________________________________
Wat was de reden dat je bij je oude vereniging bent weggegaan?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Beschik je over een schuldvrijverklaring? ______ ja/nee
Waarom heb je voor onze vereniging gekozen?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Ben je op de hoogte wat wij van onze leden verwachten ten aanzien van sportiviteit en respect? ______ ja/nee
Weet je wie jouw eerste aanspreekpunt is binnen de vereniging? ______ ja/nee
Wil jij actief zijn als vrijwilliger? ______ ja/nee
Zo ja, welke taken wil je graag uitvoeren?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Voor leden vanaf u20: wat is je studie/beroep? __________________________________________________________________
Voor leden t/m u18: welk beroep hebben je ouders/verzorgers? ____________________________________________________
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