
 

Totaallijst tips ledenwerving 

Tijdens de regiovergaderingen wisselden verenigingen tips, ideeën en ervaringen uit om nieuwe 

leden te werven. Er zijn ontzettend veel tips voorbij gekomen. We hebben alle tips gebundeld in 

onderstaande lijst. Je kunt deze tips gebruiken ter inspiratie om leden te werven bij het heropstarten 

als we weer de zaal in mogen.  

 Organiseer een reünie met oud-leden om ze enthousiast te maken weer te starten 

 Doe mee met Probeerbadminton.nu 

 Gebruik AirBadminton om de sport zichtbaarder te maken en als zomeraanbod 

 Laat je als vereniging zien op een activiteiten- of verenigingsmarkt in jouw stad of dorp 

 Gebruik Social Media kanalen als Facebook en Instagram voor promotie 

 Maak een trainingsgroep voor ouders van jeugdleden die tijdens de training op de tribune zitten 

 Zoek contact met basisscholen om clinics te verzorgen 

 Zorg (met regelmaat) voor een leuke advertentie/artikel in de plaatselijke krant/huis-aan-
huisblad 

 Maak een leuke promovideo 

 Organiseer een actie met de plaatselijke supermarkt 

 Organiseer een Open Dag 

 Organiseer een familietoernooi, ouder-kindtoernooi, partnertoernooi 

 Haak aan bij de sportactiviteiten die de gemeente organiseert 

 Organiseer Zomerbadminton en laat ook externen toe 

 Organiseer een scholentoernooi 

 Doe mee aan de lokale en/of nationale sportweek 

 Werk samen met het plaatselijke zwembad en laat een flyer uitdelen bij het afzwemmen 

 Organiseer een vriendjesdag of vriendentoernooi 

 Een take over van het Instagram account van de club door een speler of samenwerkende 
organisatie 

 Start met aanbod voor de jongste jeugd vanaf 4 jaar 

 Zorg voor een leuk Kersttoernooi 

 Zoek de samenwerking met andere badmintonverenigingen in de buurt op 

 Laat flyers drukken die je kunt gebruiken ter promotie 

 Zoek contact met buurtsportcoaches en lokale verenigingsondersteuners vanuit de gemeente 

 Benader buurthuizen om je zichtbaar te maken in de wijk 

 Zoek contact met kinderdagverblijven 

 Start een (55+) groep die overdag kan badmintonnen 

 Maak reclame bij de plaatselijke winkelcentra  

 Promoot jouw vereniging bij inloopsessies voor nieuwe inwoners van jouw gemeente 

 Aansluiten bij door gemeente georganiseerde sportkennismakingsprogramma (bijvoorbeeld Sjors 

Sportief), waarbij meerdere sporten tegelijkertijd kennismakingslessen aanbieden 

 Organiseer een clinics met een topspeler om media aandacht te genereren  

 Neem een stagiair(e) aan voor ledenwerving en promotie 
 

Genoeg tips om mee aan de slag te gaan! Organiseren jullie een leuke actie? Laat het ons weten via 

info@badminton.nl of tag Badminton Nederland op social media zodat we met jullie initiatief kunnen 

delen om andere verenigingen verder te inspireren!  
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