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Geachte raadsleden,
Onze sport- en cultuuraanbieders hebben een zware tijd achter de rug door de maatregelen om verspreiding
van het coronavirus te voorkomen. Dit had grote impact op de leden, vrijwilligers en het totale
verenigingsleven in Lansingerland. Daarom steken we de sport- en cultuursector dit najaar een hart onder
de riem. Dat doen we met een ondersteuningscampagne. In deze brief lichten we de campagne toe.
Sport en cultuur na corona
De maatregelen versoepelen en activiteiten op het gebied van sport en cultuur starten weer op. We merken
dat de sport- en cultuursector veelal zelfstandig herstelt. Er is enthousiasme in de twee sectoren om weer
aan de slag te gaan, maar als gemeente ondersteunen we hen graag om weer op volle kracht te komen. In
het kader van ‘herstellen’ gaan we daarom dit najaar aan de slag met een marketingspecialist op het gebied
van leden- en vrijwilligersmarketing.
Wat gaan we doen?
In samenwerking met Ralf Fleuren van Bliqsem hebben we een traject voorbereid om de sport- en
cultuuraanbieders te ondersteunen bij het werven en behouden van leden en vrijwilligers. Door corona zijn
leden vertrokken en was het moeilijker om vrijwilligers te werven en behouden. Een gezonde vereniging
heeft echter voldoende leden en vrijwilligers nodig om vitaal te blijven. Met deze campagne zorgen we voor
vitale sport- en cultuuraanbieders.
De ondersteuningscampagne bestaat uit:
» Een basisworkshop leden- en vrijwilligersmarketing;
» Vier vervolgworkshops (verdiepend, onderwerpen worden bepaald aan de hand van input sport- en
cultuuraanbieders);
» Individuele coaching/praktische ondersteuning door middel van ‘spreekuren’ per vereniging of
organisatie.
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Dit traject vindt plaats in het najaar van 2021, met een uitloop naar voorjaar 2022. Het traject en de
planning is afhankelijk van de behoeften van de partijen en kan voor sport en cultuur verschillen. We
zoeken echter nadrukkelijk de verbinding tussen sport en cultuur, omdat we merken dat verenigingen van
beide disciplines met soortgelijke uitdagingen te maken hebben. Daarnaast werken we samen met de sport
en cultuurcoaches van Lansingerland Beweegt en VIP Lansingerland. Zo zorgen we voor een duurzame en
lokale borging van de kennis.
Kosten
Deze campagne bekostigen we gezamenlijk (50%-50%) vanuit sport (extra budget uitvoering sportakkoord in
verband met corona) en cultuur (budget corona noodsteun vanuit de provincie). Voor beide sectoren
ontvingen wij extra budgetten vanuit het Rijk en de provincie om sport- en cultuuraanbieders tijdens en na
de coronacrisis te ondersteunen. Deze budgetten maken het mogelijk om nu deze ondersteuningscampagne
op te zetten.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

drs. Wilma Atsma
Gemeentesecretaris
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