
De Verenigingsondersteuners van Delft van Elkaar 2O21

6O

Vitaliseren van sportverenigingen  

De verenigingsondersteuners staan in 

contact met 6O verenigingen

4O
verenigingen ondersteund
(Bij o.a het bepalen van visie en missie via workshops, 
ledenbinding en werving, advies en hulp rondom 
aanvragen en subsidies en vrijwilligers(management)

3O8

hulpvragen beantwoord

21
intensieve ondersteunings 

adviestrajecten verzorgd 

1O bijeenkomsten met 
Delftse sportverenigingen 
zoals sportparkmanagement 
overleggen en informatieavond 
esports

Bijeenkomsten en cursussen

32
Verenigingen die een of meerdere 

cursussen hebben gevolgd
133 deelnemers

Sport in het sociaal domein

activiteiten voor de kwetsbare 
doelgroep

Walking football

organiseren van clinics op
playgrounds en scholen

26 verenigingen die zich 
maatschappelijk hebben 
ingezet met:

•

•

•

6O keer verbinding gelegd met een 

maatschappelijke partner

D E L F T

Sportstimulering- en innovatie

2O Verenigingen die een clinic hebben gegeven 

13 

12waarvan in de wijk 

of school  

waarvan op de 

vereniging

Team:Fit

3 verenigingen verbonden met

Team:Fit voor een rookvrije 

sportomgeving

verenigingen verbonden met

Team:Fit voor een gezonde kantine 3

Sportkennismakingsprogramma Delft Try Out

3O vereningen meegedaan

724 deelnemende kinderen

3O%
is lid geworden van een sportvereniging

24OO+

Delft voor Elkaar heeft verenigingen 

geholpen met het organiseren van 

verschillende clinics, waarvan 28 

op een vereniging en 63 in de wijk/

school, met in totaal meer dan 24OO 

deelnemers

De verenigingsondersteuners zijn het eerste 
aanspreekpunt voor sportverenigingen 

in Delft voor informatie, advies en 
ondersteuning met als doel een bijdrage 
te leveren aan het optimaliseren van het 

functioneren van de vereniging.

8,5Verenigingen die geholpen zijn met een vraagstuk 

waarderen verenigingondersteuning met een

8,8
Verenigingen waarderen de dienstverlening van 

hun verenigingondersteuner met een 

Hulp of ondersteuning? Neem contact op via 
vo.delft@haaglandenbeweegt.nl 
Voor al het sportaanbod in Delft, zie www.sportenindelft.nl 

Delft voor Elkaar
Van Bleyswijckstraat 91, Delft

O15 76O O2OO
info@delftvoorelkaar.nl

(o.a, besturen met impact, nieuwe inkomsten 
genereren en diverse sporttechnische opleidingen)

14 Aantal cursussen vanuit deskundigheids-

bevordering verzorgd door externen


