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Van 4 t/m 24 september 2017 kunnen Albert Heijn-klanten sportpunten sparen. Met één spaarkaart 

mag de klant t/m 3 december vijf keer gratis sporten bij verschillende deelnemende sportclubs naar 

keuze. Klanten kunnen meerdere spaarkaarten activeren, zowel voor zichzelf als voor anderen. 

 

De KNZB ziet deze actie als een unieke kans voor de verenigingen om de zwemsport heel lokaal te 

promoten om zo nieuwe leden te kunnen werven voor de vereniging. Een goede aanpak is echter 

van groot belang, we hebben daarom een aantal aandachtspunten en voorbeelden van activiteiten 

voor je op een rij gezet. 

 

Aanpak 

 

Vooraf aan de organisatie van de activiteiten: 

 Werk samen met de Albert Heijn winkel in jouw buurt. Je kunt de Albert Heijn-winkels vanaf 

medio juni zelf benaderen voor het promoten en aanbieden van jouw sport in of bij de winkel 

tijdens de AH Sportactie. 

 Kies één of meerdere doelgroepen (bijvoorbeeld jeugd, masters, eerder gezwommen of juist 

nog nooit) waar je je op wilt richten en bedenk hiervoor een activiteit.  

 Zorg binnen jouw vereniging voor een coördinator(en) van dit project. 

 Betrek de trainer(s) en sporters voor een passend aanbod. 

 Bedenk op welke momenten je de activiteiten wilt organiseren. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld 

extra badwater huren als vereniging, maar je kunt ook bestaande uren binnen de vereniging 

één aantal keer (gedeeltelijk) vrijmaken zodat je hier geen kosten voor hoeft te maken. 

 Denk na over de ontvangst en zorg voor een warm welkom. Dit begint al bij het moment dat 

mensen door de deur binnenkomen, ontvang mensen hier en begeleid ze naar de activiteit. 

Stel jezelf en de vereniging goed voor aan de deelnemers. 

 Bedenk welke materialen je nodig hebt voor de activiteiten en wat je de deelnemers na de 

deelname wilt meegeven (bijv. inschrijfformulier en /of een leuke gadget van de vereniging) 

 Promoot deze actie ook onder je eigen leden, zij zijn je beste ambassadeurs om mensen bij 

de Albert Heijn te laten sparen.  

 

Tijdens de activiteiten:  

 Je kunt maar één keer een goede eerste indruk maken, dus zorg dat iedere deelnemer goed 

wordt ontvangen en wordt begeleid naar de activiteit. 

 Stel jezelf en andere begeleiders voor en ook bij wat voor vereniging ze zijn vandaag. 

 Vertel wat er gaat gebeuren, wat de deelnemers gaan doen zodat ze een beeld kunnen 

vormen wat hen te wachten staat. 

 Zorg voor geschikt materiaal voor de activiteiten. Vergeet dan ook niet aan de deelnemers te 

denken, bijv. als er met brilletje wordt gezwommen zal niet iedere deelnemer deze in haar 

bezit hebben, regel deze dan voor hen. 

 Zorg voor veel enthousiasme en vraag regelmatig hoe de deelnemers het ervaren, zodat het 

niveau bij hen past (niet te zwaar of te licht). 

 Als de activiteit is afgelopen, iedereen bedanken voor de deelname en aangeven wat zij bij 

de vereniging nu verder kunnen gaan doen. Waarom moeten ze lid worden? 
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 Vraag om emailadressen, zodat je het verenigingsaanbod plus inschrijfformulier kunt 

toesturen. Tip: neem ook fysieke inschrijfformulieren mee, zodat je ter plaatsen direct 

kunnen laten inschrijven. 

 Zorg voor een goede afsluiting, gezamenlijk een kopje koffie en wat lekkers, kennismaken 

met sporters van de doelgroep, zo maken mensen echt kennis met de vereniging. 

 

Na afloop van de activiteiten: 

 Stuur iedere deelnemer een email om haar nogmaals te bedanken voor deelname aan de 

Albert Heijn actie. En in diezelfde mail stuur je ook direct het verenigingsaanbod en 

inschrijfformulier mee. 

 Nodig mensen bijvoorbeeld ook direct uit voor de eerste thuiswedstrijd van jullie 

sportvereniging of andere verenigingsactiviteit. Laat mensen gevoel geven dat ze al vanaf 

begin af aan bij deze vereniging horen en onderdeel van zijn. 

 

Voorbeelden van activiteiten 

Er zijn veel leuke activiteiten/thema’s te bedenken, we zetten er een paar op een rij: 

 Zwemclinic: maak kennis met zwemmen en zwemslagen 

 Waterpoloclinic: maak kennis met waterpolo, minipolo 

 Borstcrawlclinic: verbeter je borstcrawlslag en daarna direct aanmelden voor 

borstcrawlcursus van de vereniging.   

 Aanbodclinic: maak kennis met alle zwemactiviteiten binnen de vereniging, bijv. zwemmen, 

waterpolo en synchroon in één les. 

 Master zwemmen of senioren zwemmen 

 Fit en gezondheid: een term om te gebruiken en nieuwe leden aan je te binden. 

 Zwemtest: allerlei oefeningen om zwemvaardigheid te testen 

Kijk op www.knzb.nl bij Sportaanbod voor diverse kennismakinglessen.  

 

Tot slot 

 Zorg dat er tijdig een passend vervolgaanbod (faciliteiten en prijs) klaar ligt om proefsporters 

vervolgens lid te laten worden van de vereniging. Tip! “Lever je volle AH Spaarkaart in en 

word lid voor een gereduceerd bedrag”. 

 

 Zorg voor opvolging van de activiteit met persoonlijk contact direct na afloop, maar denk 

bijvoorbeeld ook aan het versturen van een mail met passend vervolgaanbod binnen twee 

weken. 

 

 Geef de deelnemers iets mee naar huis als aandenken van deelname bij je vereniging, 

groepsfoto, bidon, t-shirt, zwembril, polocap, polobal, bepaalde boodschappen van Albert 

Heijn die je kunt linken aan je vereniging (bijv. flesje water, mueslirepen) 

 

 

Veel succes met de AH-sportactie!! 

http://www.knzb.nl/

