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Hulpvragen bij de interne analyse  

Bestuurskader en vrijwilligers:  

Is er een stabiele bestuursploeg of is er veel verloop?  

Zijn er voldoende personen en is er een goede taakverdeling? 

 

Houdt iedereen zich aan de afspraken betreffende de takenverdeling? 

Worden de vrijwilligers af en toe in de bloemetjes gezet? 

 

 

Ledenanalyse: 

Aantallen: leden per leeftijd, geslacht, wapen, woonplaats, 

competitiegericht / recreatief, schermervaring, ledenverloop en drop-

out (welke categorie?) 

 

 

Ledenwerving: welke acties werden reeds ondernomen? Wat waren 

de resultaten? Hoe werden de nieuwkomers onthaald? Wat zijn de 

resultaten hiervan op lange termijn? 

 

 

Jeugdwerking: Hoe is de clubsfeer? Wat wordt hiervoor gedaan? 

Heeft de jeugd inspraak? Wat denkt de jeugd zelf over de 

clubwerking (over alle punten die in bijlage 1 en 2 aan bod komen)? 
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Trainers: 

Opleidingsniveau, aantal, beschikbaarheid, vergoeding?  

Zijn er bij de jongeren potentiële trainers? Kan het huidige 

trainerskorps nog meer trainingsuren en/of grotere groepen aan? 

 

 

Hoe verloopt de communicatie met het bestuur? 

Hoe verloopt de communicatie met de trainers onderling, met de 

ouders, met de leden, met de sponsors? 

 

 

 

Verzekeringen: extra polissen, problemen in het verleden? 

 

 

 

Financiën 

Uitgaven, inkomsten, reserves? Zijn er in de toekomst bepaalde 

uitgaven onvermijdelijk? 

 

Is het lidgeld voldoende? Betaalt ieder lid evenveel? Kunnen 

nieuwkomers gratis enkele proeflessen volgen? 

 

Zijn er sponsors, en zo ja, wat wordt er gesponsord? 

 



Draaiboek Opstellen van een Promotieplan                                                                                                                     Bijlage 1: Interne analyse 

Vlaamse Schermbond  21 juni 2010       3 

 

Infrastructuur en materiaal:  

Staat van het lokaal en de beschikbaarheid? Wat zijn de mogelijke 

trainingsuren (eventuele uitbreiding of wijzigingen mogelijk?) 

 

Bereikbaarheid (parkeerplaats, openbaar vervoer, gevaarlijke 

kruispunten,…) 

 

Staat van het materiaal?  

 

Noden en toekomstplannen? 

 

 

 

Activiteiten: 

Individuele en groepslessen, groepsindeling, groepsovergang (per 

leeftijd of naargelang de ervaring? Hoe gebeurt de overgang naar een 

hogere groep?) 

 

 

Deelname en organisatie van wedstrijden en ontmoetingen (aantallen, 

reden, ervaring?). Begeleiding van jongeren op wedstrijden? 

Voldoende scheidsrechters? 
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Organiseren van wedstrijden in de club (clubwedstrijd, interclub, 

Vlaamse wedstrijd) 

 

 

Welke nevenactiviteiten worden georganiseerd naast de 

schermtrainingen? Hoe verlopen ze? Zijn er problemen? Hoe is de 

clubsfeer? 

 

Is het aanbod voldoende en naar wens van de leden?  

 

 

 

Interne communicatie 

Welke kanalen (email, sms, website, tijdschrift, nieuwsbrief,…), en 

wat is hun efficiëntie?  

 

Communicatie van bestuursleden naar trainers, trainers onderling, 

trainers naar clubleden en ouders, … 
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Externe communicatie 

Wisselwerking met de omgeving (scholen, gemeentelijke sportdienst, 

andere organisaties, maatschappelijke trends, …)  

 

Contacten met sponsors, pers, VSB 

 

Uitstraling van de club (trainingspakken, publiciteit, zichtbaarheid 

van het clubgebouw,…) 

 

Reikwijdte (schermclubs of andere sportclubs in de buurt?) 

 

 

 

 

 


