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TIPS
Tips voor herstarten van vereniging
Inleidin
Over enige tijd hebben we de corona-pandemie achter ons en kunnen verenigingen weer volop
hun activiteiten gaan oppakken. Dit zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Sommige leden zijn
misschien afgehaakt, aspirant leden zijn weggebleven en veel activiteiten zijn uitgesteld of
afgelast. Hieronder volgen enkele tips die helpen bij het voorbereiden van uw vereniging op het
hervatten van de activiteiten na corona

Plan een kick off evenement om de herstart te markere
Organiseer een expositie, open dag, clubavond, borrel, lezing, optreden, enzovoort om de herstart
van de activiteiten te markeren. U kunt via allerlei kanalen deze kick off onder de aandacht
brengen van leden en niet-leden. Laat zien dat u nog bestaat en weer volop aan de slag gaat. De
kick off is een goede manier om uw vereniging weer onder de aandacht te brengen van de
buitenwereld. Denk ook na over hoe u uw leden kunt betrekken bij het organiseren van het kick off
evenement

Neem in de aanloop naar de herstart contact op met uw lede
Besteed met name aandacht aan leden die zijn afgehaakt of weinig contact meer hebben gehad
met de vereniging. Neem ook contact op en met aspirantleden die belangstelling hebben getoond
voor uw vereniging, maar die door corona geen lid zijn geworden. Vraag uw leden ook naar waar
zij op dit moment behoefte aan hebben

Bedenk of en hoe u als vereniging aandacht moet besteden aan de emotionele verwerking
van de corona-pandemie.
Corona heeft een enorme impact gehad op ieders leven. Sommige leden zijn misschien erg
eenzaam geweest, zijn getroffen door de ziekte of hebben zelfs naasten verloren. Geef ruimte om
emoties en verhalen te delen met elkaar

Denk tijdig na over activiteiten die al weer mogelijk zij
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De versoepeling van alle beperkende maatregelen zal waarschijnlijk enige tijd in beslag nemen.
Bekijk regelmatig welke mogelijkheden er weer zijn om activiteiten op te pakken. Hoeveel mensen
kunnen er weer fysiek bij elkaar komen? Kunnen er al weer activiteiten worden georganiseerd in
de buitenlucht en met voldoende afstand van elkaar? Wacht dus niet helemaal tot het einde van de
pandemie, maar start geleidelijk zodra er iets kan
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Onderzoek samenwerking met lokale horeca en retai
Bedenk of u een activiteit van uw vereniging kunt organiseren in samenwerking met lokale horeca,
zodat dit voor beide partijen interessant is. Met retail-bedrijven kunt u misschien een actie
organiseren

Handhaaf succesvolle activiteiten die u tijdens de corona-pandemie hebt ontwikkeld
Heeft u bevoordeeld met veel succes club-avonden per Zoom gehouden, bekijk dan of u deze ook
af en toe blijft organiseren. Ook andere zaken die prima digitaal verliepen, kunt u behouden. En
zijn er misschien ook oude zaken die niet meer opgepakt moeten worden, omdat niemand ze
gemist heeft?

Pro teer van herwaardering van vereniginge
Veel mensen hebben een bepaalde leegte, een gebrek aan sociaal contact of zelfs eenzaamheid
gevoeld tijdens de corona-pandemie. Het is heel goed denkbaar dat mensen straks weer volop op
zoek gaan naar ontmoetingen met anderen. De vereniging is daarbij een uitstekende
ontmoetingsplek en dé plek om samen iets moois te doen. Haak hier dan ook tijdig op in als
vereniging. U kunt bijvoorbeeld inloop-avonden of open dagen organiseren, waarbij
geïnteresseerden heel laagdrempelig in aanraking kunnen komen met uw activiteiten

Bedenk nieuwe rituelen
Rituelen binnen een vereniging versterken de verenigingscultuur. Wellicht zijn er veranderingen
nodig in de post-coronatijd. Is er bijvoorbeeld behoefte aan een ander gebaar in plaats van de
handdruk? Ga eens na of er nieuwe regels nodig zijn tijdens contactmomenten die aansluiten bij
de corona-protocollen

Maak een plan voor het hervatten van de activiteite
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Maak een overzicht van activiteiten die weer opgestart kunnen worden en regel alle mensen en
middelen die u daarvoor nodig heeft
Bekijk of de herstart gevolgen heeft voor de nanciën van uw vereniging. Heeft u een jaarbegroting
gemaakt en zijn daar aanpassingen in nodig
Ga na of er zaken rondom de door u gebruikte accommodatie veranderen, zoals ruimte gaan
huren, voorraden aanvullen, contact opnemen met een schoonmaakbedrijf, enz
Neem tijdig contact op met uw leden, vrijwilligers, verenigingskader en met externe partijen zoals
huurders van uw accommodaties, schoonmaak- en onderhoudsploeg, leveranciers, sponsoren, de
gemeente, overige contacten

