
 

      

      

Ledenwerving en ledenbinding in een Schermclub 

VOOR JE AAN DE SLAG GAAT... 
Voor we aan de vragen komen die je moet stellen, zijn er een aantal tendensen in onze 
samenleving waar je als club bewust van moet zijn: 

1) Het internet en sociale media zijn overal. Zet hierop in en hou rekening dat er 
een blijvende evolutie is. 
 

2) Het percentage van sportende Vlamingen is nog steeds in stijgende lijn, al is 
er een stagnatie in de sportverenigingen. De concurrentie van andere 
professionele initiatieven is groot.  
 

3) Men verwacht professionalisering in de sportclubs. Probeer professioneler te 
werken zonder het zo belangrijke verenigingsgevoel te verliezen. 
 
 

4) De consument is veeleisend: men wil alles, zo snel mogelijk maar tegelijkertijd 
onafhankelijk en flexibel blijven. 

 

 
Ledenbinding in 4 fases 

1. VREEMDEN → VRIENDEN 
Je wil nieuwe leden aantrekken. De eerste stap is om met elkaar in contact te komen en meer over elkaar te 
weten komen.  

A. Hoe zichtbaar is jouw club?  

Men zoekt alles online op. Google en Facebook zijn de beste vrienden van heel wat kinderen en 
jongeren. Jouw club heeft natuurlijk een website, dus alles in orde of niet?  

➔ Vinden de mensen jouw club online? Sport voor mijn 
kind in {jouw gemeente} zoeken? En wat vinden de 
mensen als ze op u website terecht komen?  

➔ Is alle info duidelijk en eenvoudig uitgelegd zodat alle 
mensen die niet uit het schermmilieu afkomstig zijn dit 
begrijpen?  

➔ Zet je sterke punten als club in de kijker. Waarom 
zouden ze voor jouw club kiezen als een ‘concurrent’ er 
veel leuker en beter uit ziet? Eén beeld zegt meer dan 
veel woorden.  

➔ Werk eventueel vooroordelen weg zodat ze geen 
verkeerd beeld hebben van het onbekende gegeven 
‘schermen’.  
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B. Hoe positioneert jou club zich?  

Welke positie neemt jouw club in het sportlandschap? Ben je gericht naar de top en wil je elke schermer zo 
goed mogelijk maken? Of is de doelstelling van de club vooral om elke schermer plezier te laten beleven? 
Hebben jullie Multimove? Wat zijn de echter voordelen tov de concurrent om bij jouw club aan te sluiten? 
Elke club heeft zijn eigenheid. De moet je dan ook in de verf zetten, vooral vanuit het oogpunt van de 
(potentiële) klant. De manier waarop je hierover communiceert draagt in grote mate bij tot het imago dat je 
creëert.  

Gebruik foto's, filmpjes van leuke activiteiten etc. 

 

 

2. Vrienden → Starters 
C. Is er een laagdrempelig en leuk aanbod in jouw club?  

Voor nieuwe leden is het al een hele stap om naar jouw club te komen en deel te nemen aan een 
initiatietraining. Maar wellicht is één les niet voldoende om iemand volledig te overtuigen.  

TIPS:  

• Meerder kortere initiatietrainingen organiseren waar nieuwe starters waar men geleidelijk kennis 
maakt met de club en schermsport.  

• Zorg voor snelle succesbeleving en laat ze in de eerste les al een wapen hanteren. Uiteindelijk 
komen ze toch om eens op elkaar te steken, je kan eventueel gebruik maken van plastic wapens 
om de veiligheid al wat meer te garanderen.  

• Is er nagedacht over een recreatief aanbod voor studenten, ouders, kinderen en jongeren die geen 
competitie willen spelen maar gewoon wekelijks eens willen schermen?  

• Multimove voor kinderen tussen 5-8jaar aanbieden heeft zeker zijn voordelen, de overstap is veel 
kleiner. Ouders gaan tegenwoordig opzoek naar specifieke sportclubs die Multimove aanbieden.  

 

D. Hoe onthaal jij ‘nieuwe leden’?  

De manier waarop je nieuwkomers ontvangt is vaak al een indicatie van hoe het eraan toe gaat in jouw 
club. Is er een aanspreekpunt/verantwoordelijke voor nieuwe leden? Is er een kennismakingsgesprek?  

ABC voor nieuwkomers? (AANSPREKEN – BEWUST AANDACHT GEVEN – COMPIMENTEREN)  

 

 

3. STARTERS → VRIENDEN  
E. Is het product dat je aanbiedt wel iets voor starters?  

De kwaliteit van de trainingen en de beleving van de sporter zijn van groot belang. De inhoud van de 
trainingen dient afgestemd te worden op het ontwikkelingsniveau van de doelgroep, zodat plezier en 
uitdaging centraal staan. De rol van de trainer is doorslaggevend. Investeer dus in opleidingen en 
ontwikkeling van je trainers.  
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F. Doen jullie ook aan extra sportieve ledenbinding?   

Denk aan je leden en hun wensen en behoeften. Naast het sportieve zijn enkele zaken cruciaal in het 
behouden van leden. Nadat de startende schermers moet je ze betrokken houden binnen u schermclub om 
de volgende stap van tornooideelname mogelijk te maken.  

➔ Is de volgende stap mogelijk binnen jullie club, om de drempel zo laag mogelijk te maken kan je 
door zelf een Clubtornooi, VSB-Beker en of ander tornooi-vorm te organiseren u schermers warm 
maken.  

➔ Door sociale (neven) activiteiten te organiseren en starters persoonlijk uit te nodigen hiervoor. U 
leden moeten zich kunnen thuis voelen in de schermclub.  

➔ Leden willen een visueel perspectief zien van hun traject binnen de  club. Wat komt hierna?  

Visueel                        Voorzieningen      Interactie              Persoonsgebonden 

 

 

 

 
  
 
 

 
 
 
 

4. LEDEN → AMBASSADEURS  
 

G. Hoe goed gebruikt jouw club zijn ambassadeurs?  

Mond aan mond reclame blijft het belangrijkste voor een sportclub. Gebruik beeldmateriaal van toffe 
momenten in de club. Gebruik je leden om nieuwe leden naar je club te krijgen.  

 

H. Hoe zijn de onderlinge relatie in de club?  

Om de relaties op elk niveau en onderling sterk te maken, zijn tal van relatieversterkende mogelijkheden.  

➔ Sportieve cel met vertegenwoordiger in het bestuur 
➔ Schermer-oudertrainingen / infosessies voor ouders 
➔ Wedstrijden ouders vs trainers 
➔ … 
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