Het oprichten van een sportvereniging; een richtlijn.
Bij de oprichting van een vereniging komen er een groot aantal zaken kijken. Wij zetten ze voor u op een rijtje.
Oriëntatiefase
Bezint eer ge begint. Dat geldt zeker voor het oprichten van een vereniging. Bedenk dat het veel tijd en energie
kost. Vraag u daarom af waarom u een vereniging wilt oprichten? Wilt u competitie gaan spelen of slechts
recreatief? Zijn er misschien al verenigingen in de buurt zijn? Informeer ook bij de betreffende sportbond welke
mogelijkheden er zijn om u bij uw plannen te helpen.
Wanneer u voor u zelf duidelijk hebt dat u een vereniging wilt op richten moeten uw ideeën vorm krijgen.
Belangrijk is om anderen op de hoogte te brengen van uw plannen. U moet een groep enthousiastelingen om u
heen verzamelen. (Plaats bijvoorbeeld stukjes in de huis-aan-huisbladen).
De vormgevingsfase
Nadat u weet wat u wilt, kunt u uw plannen gaan realiseren.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Beleg een informatieve bijeenkomst met geïnteresseerden. Leg uw plannen uit en zoek mensen die
verder willen helpen met de oprichting?
Stel samen een plan van aanpak op. Bespreek goed wat uw wilt en hoe u het wilt.
Leg contact met instanties waar u mee te maken krijgt. Informeer bij de gemeente naar mogelijke
accommodaties, ondersteuningsmogelijkheden, e.d.
Organiseer een introductie-activiteit. In een aantal gevallen kan een sportbond u daar bij helpen,
bijvoorbeeld door spel- en promotiematerialen ter beschikking te stellen. Zorg voor een goed pr.

De uitwerkingsfase
In deze fase werkt u uw plan van aanpak uit. Maar ga alleen verder als er zich voldoende belangstellenden
hebben aangemeld.

Stap 5
Stap 6
Stap 7

Plaats een oproep voor een tweede bijeenkomst.
Maak eventueel nadere afspraken (voor een gesprek) met uw gemeente.
Overleg met een notaris over de op te stellen statuten. Een eerste informatieve gesprek is
kosteloos. (Modelstatuten zijn meestal bij de sportbonden beschikbaar).
Stap 8
Stel een concept-begroting op.
Stap 9
Ga op zoek naar een trainer.
Stap 10 Houdt de tweede bijeenkomst. Laat potentiële leden een inschrijfformulier invullen en ondertekenen.
Wanneer er voldoende belangstellenden zijn, kunt u besluiten de vereniging op te richten.
Stap 11 Bespreek zeker de volgende zaken:
 De concept-begroting (denk hierbij ook aan de hoogte van de contributie).
 Datum officiële oprichtingsvergadering.
 Naam van de vereniging.
 Verdeling van de taken en functies.
Stap 12 Zorg ook nu voor een goede pr.
Stap 13 Werk de concept-statuten uit en het concept-huishoudelijk reglement uit.
De afrondingsfase
In deze fase vindt de werkelijke oprichting plaats en moeten alle formaliteit geregeld worden.

Stap 14
Stap 15
Stap 16
Stap 17
Stap 18
Stap 19

Organiseer de eerste algemene ledenvergadering.
Kies de bestuursleden.
Stel de hoogte van de contributie vast.
Keur de begroting goed
Neem de statuten en huishoudelijk reglement aan. (Laat in de notulen van de algemene
ledenvergadering opnemen dat de vergadering twee bestuursleden machtigt om namens hen naar
de notaris te gaan).
Bespreek daarnaast zaken als trainings-, wedstrijdmogelijkheden, e.d.

Stap 20
Stap 21
Stap 22

Laat na de Algemene Ledenvergadering de betreffende sportbond de statuten goedkeuren.
Ga daarna met de statuten naar de notaris.
Laat de vereniging inschrijven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel.

Als alle formaliteiten geregeld zijn kan de vereniging werkelijk van start.
Algemene opmerkingen
Zorg dat er van alle bijeenkomsten notulen worden gemaakt.
Van idee tot realisering vergt veel tijd en inspanning.
Neem de tijd om de diverse fasen goed af te ronden.
Aarzel niet om te overleggen met de betreffende sportbond.






