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Ondersteuningsprogramma’s

• Ondersteuningsmodules

o voor ‘verenigingsbestuurders’;

o relatief laagdrempelig kennis opdoen;

o 3 of 4 bijeenkomsten;

o trainingen en workshops, maar ook zelf aan de slag met je vereniging.

• Coachingtraject

o gericht op verenigingen met een hulpvraag voor een externe coach; 

o intensief traject; 

o energie vanuit bestuur en vereniging nodig om aan de slag te gaan;

o 5 bijeenkomsten met een coach.



Ondersteuningsmodules

• Hoe bestuur ik een vereniging
Gericht op ‘nieuwe’ bestuurders. Wat zijn de rollen en taken van de verschillende functies in 
een bestuur, hoe werk je goed samen en wat is de verhouding tussen de professionele 
krachten in je vereniging (bv de dirigent) en het bestuur? 

• Een bloeiende vereniging in 10 jaar
Geeft de bestuurder de middelen om antwoord te geven op de vraag; wie zijn wij als 
vereniging en waar zien wij onszelf over 10 jaar? 

• De vernieuwingsklas
Gericht op de jongere (potentiële) bestuurders. Je bent jong en je wilt wat met je vereniging, 
maar hoe dan? We helpen je om je ideeën over je vereniging te ontwikkelen en concreet te 
maken en begeleiden je met de presentatie van deze ideeën in je vereniging/bestuur. 



Een coach voor je vereniging

• Voor wie
Gericht op verenigingen met een specifieke hulpvraag; bijvoorbeeld visieontwikkeling, 
identiteitsvraag (wie ben je als vereniging), interne verhoudingen maar ook concrete 
problemen. Ook als het goed gaat en je dat graag zo wil houden! 

• Concreet
Pilots worden gegeven door TacT Muziek en Sesam Academie, deelname voor de eerste vijf 
bijeenkomsten (één traject) is kosteloos. 
Na een intake wordt je vereniging gekoppeld aan een coach. 

• Belangrijk
Maar een beperkt aantal plekken! Schrijf je snel in of vraag meer informatie aan via Luuk op 
lmevis@knmo.nl! 

https://www.knmo.nl/een-coach-voor-je-vereniging/
mailto:lmevis@knmo.nl


Hoe bestuur je een vereniging? 
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een bestuur, hoe werk je als bestuur goed samen 

en wat zijn de verhoudingen tussen bestuur, dirigent en leden? In deze module besteden we 

aandacht aan de ‘basis’ van verenigingsbestuur en kijken we naar de specifieke rollen binnen een 

bestuur. 

Deze module is bedoeld voor de nieuwkomers in een bestuur, die nog weinig tot geen 

bestuurservaring hebben. Zo zullen we onder andere ingaan op de interne samenwerking van een 

bestuur, verschillende ‘bestuursvormen’, de uitdagingen van besturen anno nu en je specifieke rol; 

hoe ben je nu een goede secretaris, penningmeester of voorzitter?  

De bijeenkomsten zijn op: 

23 april: 10:00 - 15:00 fysieke bijeenkomst

28 april: 19:30 – 21:45 digitale bijeenkomst

Interesse of meer informatie? Schrijf je hier in of mail naar Luuk op lmevis@knmo.nl! 

https://www.knmo.nl/hoe-bestuur-ik-een-vereniging/
mailto:lmevis@knmo.nl


Naar een bloeiende vereniging in tien jaar
Een bloeiende vereniging kijkt actief naar de toekomst en anticipeert op de mogelijkheden. Een 

bloeiende vereniging speelt in op de behoeftes van haar leden. Een bloeiende vereniging doet het 

samen: bestuur, dirigent én leden. 

Een ambitieuze beschrijving, dat realiseren we ons, maar wel een waar we samen met jullie naar 

willen streven! In deze module gaan we samen beginnen aan het analyseren van je eigen 

vereniging en helpen we je om samen met je leden een toekomstplan te maken. Besturen vergt 

namelijk ook vooruitkijken; wie zijn we en waar willen we heen? Een antwoord op deze vraag helpt 

vervolgens enorm bij jullie ledenwerving, promotie en (lange termijn) planning. Samen gaan we 

hier een eerste stap in zetten met als doel om nieuwe energie in je vereniging te krijgen!

De bijeenkomsten zijn op:

23 april 10:00 – 14:00 Startbijeenkomst, fysiek.

28 april 19:30 – 21:45 Digitale bijeenkomst

9 mei 19:30 – 21:45 Digitale bijeenkomst

4 juni 10:00 – 16:00 Afsluitende sessie, fysiek. 

Interesse of meer informatie? Schrijf je hier in of mail naar Luuk op lmevis@knmo.nl! 

Let op, deze module overlapt gedeeltelijk met de Vernieuwingsklas. 

Heb je nu een jong talent in je vereniging, laat haar/hem dan gelijktijdig deelnemen aan dit traject!

https://www.knmo.nl/naar-een-bloeiende-vereniging-in-tien-jaar/
mailto:lmevis@knmo.nl


De vernieuwingsklas 

Je bent jong en je wil wat met je vereniging, maar wat dan en hoe? 

In deze module gaan we je begeleiden met het realiseren van je ideeën of plannen voor je 

vereniging. Je leert hoe je van een idee een concreet plan kan maken terwijl we je tegelijkertijd een 

beetje meenemen in die rare wereld van besturen. Wat is dat eigenlijk, besturen? Hoe doe je dat 

goed en waarom is het juist zo belangrijk dat jonge mensen hier ook aan meedoen? 

Aan het eind van deze module heb je zowel een indruk van de rol van een bestuurslid en hoe jij dat 

zou kunnen doen én heb je een eigen plan (of plannetje) gemaakt voor je vereniging! 

De bijeenkomsten zijn op:

23 april 10:00 – 14:00 Startbijeenkomst, fysiek.

25 april 19:30 – 21:45 Digitale bijeenkomst

12 mei 19:30 – 21:45 Digitale bijeenkomst

4 juni 10:00 – 16:00 Afsluitende sessie, fysiek. 

Interesse of meer informatie? Schrijf je hier in of mail naar Luuk op lmevis@knmo.nl!

Tip! Dit traject overlapt voor een deel met de module naar een bloeiende vereniging in 10 jaar. 

Daarom is het nuttig om een ouder bestuurslid gelijktijdig deel te laten nemen aan die cursus. 

https://www.knmo.nl/de-vernieuwingsklas/
mailto:lmevis@knmo.nl


Heb je vragen, tips, ideeën of wil je graag meer
informatie? Neem dan contact op met: 

Luuk Mevis
06-57739621
lmevis@knmo.nl

mailto:lmevis@knmo.nl

