BESTUURDERSONTMOETING
Dé sportontmoeting van provincie Utrecht

Donderdag 24 mei
18.45-22.00 uur
Theater 4 en 1
Schepersweg 6a Breukelen

Wil jij als bestuurslid van een sportvereniging in gesprek
met andere bestuurders over onderwerpen die belangrijk
zijn voor de toekomst van jouw club? Vind jij het interessant om te werken aan de ontwikkeling van jouw bestuur
én jezelf als bestuurder? En wil je je laten inspireren door
bestuurders uit andere takken van sport en uit andere
Utrechtse gemeenten? Kom dan naar dé sportbestuurdersontmoeting van provincie Utrecht!

Programma
18.45-19.30 Inloop met soep en broodjes
19.30-20.00	Interactieve opening:
de algemene ledenvergadering
20.00-21.30	Rondetafelgesprekken (keuze uit
twee sessies inclusief wisseltijd)
21.30-22.00 Informele afronding en netwerken

Vanaf 18.45 uur word je met een kop soep en een broodje
ontvangen. Om 19.30 uur start het programma op energieke wijze met een interactieve voorstelling. Spiegelen en
inspireren staan in het theater centraal. Na de voorstelling
neem je deel aan twee rondetafelgesprekken naar keuze
(elk gesprek duurt drie kwartier). Ga samen met andere
bestuurders onder leiding van een expert in gesprek over
herkenbare kansen en knelpunten voor de toekomst van je
club.

Voor wie en inschrijven
Alle bestuurders van sportverenigingen in
provincie Utrecht zijn van harte welkom
Inschrijven is gratis en kan tot uiterlijk 17 mei

INSCHRIJVEN
klik hier

Thema’s rondetafelgesprekken
1. Succesvol samenwerken
Hoe kun je als bestuur van de vereniging zorgen voor een
vereniging die inspeelt op behoeftes van de omgeving?
Hoe blijf je toekomstbestendig en welke samenwerkingen
kun je aangaan om dit te versterken?

4. De gezonde en duurzame accommodatie
Hoe zorg je dat jouw clubaccommodatie een gezonde
en duurzame accommodatie wordt? Wat zijn de juiste
stappen en welke partijen en initiatieven kunnen jullie
sportvereniging hierbij verder helpen?

2. Bestuurlijke vernieuwing
Ben je bewust bezig met reflecteren op jezelf als bestuur?
Kun je als bestuur meebewegen met je omgeving? Lukt
het om nieuwe bestuurders te vinden en enthousiasmeren? Hoe kun je aan de slag met vernieuwing in en verjonging van het bestuur?

5. De open en ondernemende club
Hoe kun je als sportvereniging een bredere maatschappelijke rol pakken? In het bijzonder gericht op het betrekken
van nieuwe en mogelijk kwetsbare doelgroepen? Welke
consequenties zijn hieraan verbonden? Welke voordelen
kun je hier ook mee behalen?

3. Professioneel besturen
Hoe bestuur je goed als clubbestuurder, heb je aandacht
voor je persoonlijke ontwikkeling als bestuurder en kun je
ook coachen richting andere bestuurders?

6. Ontwikkel je club
Wil je graag met bestuurders en de gemeente in gesprek
over allerlei thema’s? Wil je weten waarvoor je bij wie
terecht kunt voor informatie en vragen? Wat kun je in
gezamenlijkheid als verenigingen van elkaar leren?

