
         

        TIPS OM NIEUWE LEDEN ZICH THUIS TE LATEN VOELEN 

Hoewel het coronavirus nog lang niet verslagen is, zijn er, naast negatieve ontwikkelingen, zoals het 
zich niet consequent houden aan de 1.5 meter samenleving,  toch ook positieve ontwikkelingen te 
melden. Op dit moment krijgen sommige verenigingen veel nieuwe leden. Maar blijven ze ook? Tips 
waar je op met letten.               
Geef een warm welkom gevoel 
Ontwerp een welkom-campagne. Reageer onmiddellijk met een positieve bevestiging bij 
aanmelding, dat verwachten mensen in deze digitale tijd. Maak in elk geval een welkommail waarin 
je het nieuwe lid waardeert om de aanmelding. Bied meteen één activiteit aan die echt interessant is 
voor dit lid. Kies voor een persoonlijke benadering. Personaliseer je communicatie en spreek je 
nieuwe lid met zijn voornaam aan. Maak via de sociale media van de vereniging bekend dat er zich 
een nieuw lid heeft aangemeld. Informeer ook de toekomstige leider van het nieuwe lid.      
Leer leden kennen en maak verschil 
Geef het nieuwe lid die informatie die hij nodig heeft, maar probeer ook zelf via een bescheiden 
vragenformulier meer te weten te komen over het nieuwe lid.  

  
Zeker in de eerste tijd ervaren nieuwe leden het als positief wanneer je veel vragen stelt en interesse 
toont.  Maar stuur geen ellenlange vragenlijsten, maar vraag per keer iets meer en vraag alleen 
gegevens die je echt gebruikt. B.v Handig om te weten wat het beroep van de ouders is. 
(Niet) alles online 
Automatiseer zoveel mogelijk maar doe niet alles online, stuur ook af en toe een brief of een kaartje 
(als dit uiteraard geschikt is voor de boodschap) of maak op een andere manier contact. 
Overdrijf niet 
Laat zien dat je er bent, maar overdrijf niet. Niemand wil 365 dagen per week iets horen van zijn 
vereniging. 
Blijf leden waarderen 
Stop niet alleen energie in nieuwe leden vinden en boeien maar ook in de leden die blijven. Laat in 
elk geval jaarlijks merken dat je ze waardeert. 
Nog meer nieuwe leden vinden 
Ga na of je digitaal kunt adverteren, dat kan interessant zijn en niet heel duur. Investeer ook in 
ambassadeurs voor het werven en opsporen van mogelijke nieuwe leden. Maak dan wel concreet 
wat je precies verwacht dat zij kunnen doen voor de vereniging en ondersteun ze daarbij.  
 

In het verleden zijn vele besmettelijke ziektes overwonnen, dat zal ook nu     
gebeuren. Maar hoe snel dat gebeurt hangt ook van ons gedrag af  

 

We helpen je graag, neem voor meer informatie contact op met: info@nksvoetbal.nl . 

NKSvoetbal sterk in ondersteunen 
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