
STAPPENPLAN
Sportactiviteiten aanmaken

VOOR DE AH SPORTACTIE
OP WWW.CLUBPROFIEL.NL



Sportactiviteiten maak je aan op jouw clubpagina op www.clubprofiel.nl. Heb je al een Clubprofiel? Dan 
kun je op de homepagina klikken op ‘inloggen’. Nog geen Clubprofiel? Dan klik je op de knop ‘Clubprofiel 
aanmaken’ en volg je de stappen. Ben je ingelogd met jouw Clubprofiel? Dan kan je via de pagina ‘mijn 
club’ activiteiten en evenementen aanmaken. 

Stap 1 Schrijf je in voor een sportplatform

Stap 2 Ga naar jouw activiteiten overzicht 

Stap 3 Maak een sportactiviteit aan

Stap 4 Invullen van de sportactiviteit

Stap 5 Bekijk het overzicht

Stappenplan

Voordat we beginnen

Hoi sportclub,
Tijdens de AH Sportactie willen we Nederland de sport laten ontdekken die bij hem/haar past.  
Een sportieve uitdaging, die we samen met sportbonden, gemeenten en Albert Heijn aan gaan, maar 
natuurlijk ook samen met jouw sportclub! Laat potentiële leden sportplezier beleven, door mee te doen 
aan een reguliere training of sportles bij jouw sportclub en help mee aan een sportiever Nederland. Samen 
werken we aan de doelstelling: een passende sport(club) voor iedere Nederlander. Leuk dat je meedoet en 
sportactiviteiten gaat aanmaken! In 5 stappen heb jij een sportactiviteit aangemaakt. Veel succes! 

Tip: Met jouw Clubprofiel kun je nog veel meer dan 
alleen activiteiten toevoegen. Zo kun je ook jouw club 
inschrijven voor verschillende toffe acties, evenementen 

en meer! Ook hebben we speciale toolkits en handleidingen 
geschreven die je helpen om jouw sportclub in de spotlights te 
zetten! 



Stap 1 Schrijf je in voor een sportplatform

Een activiteit plaats je op een van de mooie 
platformen op clubprofiel.nl (zoals de AH 
Sportactie of de Nationale Sportweek). Op de 
‘mijn club’ pagina staat een overzicht met 
beschikbare platformen. Klik op het gewenste 
platform en volg de daar aangegeven stappen. 
Je mag je inschrijven voor alle platformen 
waar je aan mee wilt doen.

Stap 2 Ga naar jouw activiteitenoverzicht

Onder jouw clubnaam (als je ingelogd bent) 
staan twee blauwe knoppen. Klik hier op de 
knop ‘Mijn Sportactiviteiten’. Hier staan straks 
al jouw activiteiten. Je hebt waarschijnlijk 
nog geen sportactiviteiten aangemaakt, maar 
zodra je dit doet kun je deze terugvinden op 
deze pagina. 



Het invullen van een sportactiviteit bestaat uit vijf onderdelen:

 1: Algemene informatie
 2: Waar en wanneer
 3: Eigenschappen
 4: Platform
 5: Trainer

Stap 4 Het invullen van de sportactiviteit

Stap 3 Maak een sportactiviteit aan

Op de ‘Mijn sportactiviteiten’ pagina staan meerdere blauwe knoppen. Om een nieuwe activiteit toe te 
voegen klik je op ‘voeg een sportactiviteit toe’. 

Tip: In jouw clubprofiel is nog meer voordeel voor jouw sportclub 
te ontdekken dan alleen activiteiten aanmaken. Zo zijn er 

verschillende toolkits, tips en andere handigheidjes te vinden om de 
sportieve ambities van je sportclub waar te maken. Ook kun je een 
kijkje nemen op sport.nl/voorclubs 

http://sport.nl/voorclubs 


1: Algemene Informatie
Naam van de sportactiviteit: Voeg een duidelijke naam voor jouw activiteit toe. Alleen ‘judoclinic’ is in 
veel gevallen te onduidelijk. Probeer zoveel mogelijk informatie te geven zonder de naam te lang te 
maken. Bijvoorbeeld: ‘Judoclinic voor tieners (beginnersniveau)’

Beschrijving: Probeer in de beschrijving jouw activiteit als het ware te ‘verkopen’. Waarom is het een 
judoclinic voor tieners? Waarom is deze activiteit speciaal voor beginners? Wat is er zo leuk aan judo?

Afbeelding: Laat in de afbeelding zien wat mensen kunnen verwachten en hoe leuk de activiteit is! Als je 
niet bekend bent met pixels en afmetingen, geen probleem! Probeer de afbeelding (als het mogelijk is) te 
uploaden als vierkant. Tip: is jouw afbeelding te groot? Ga dan naar www.fotoverkleinen.nl. 

2: Waar en wanneer
Selecteer uit jouw locaties: Vindt de activiteit plaats op de club? Dan kies je jouw locatie uit de lijst. 
Heb je een speciale locatie voor de activiteit? Klik dan op ‘Ik wil voor deze activiteit een andere locatie 
toevoegen’ en voer alle gewenste gegevens in.

Selecteer één of meerdere data: Is het een een-
malige activiteit? Voer dan de datum, begintijd en 
eindtijd van de activiteit in. Vindt de sportactiviteit 
vaker plaats? Dan voer je eerst de datum, begintijd 
en eindtijd van de eerste editie in. Vervolgens klik 
je op ‘maak meerdere data aan’. 

Zodra je daar op klikt opent er een agenda onder 
de knop. Hier klik je op alle data waar de activiteit 
plaats zal vinden. Bij ‘herhaling’ kun je de activiteit 
dagelijks of wekelijks herhalen.

Tip: Je kunt de sportactiviteit ook herhalen op 
verschillende dagen, zoals maandag, woensdag 
en zondag. Klik deze dagen dan gewoon 

allemaal los aan in de agenda.

http://www.fotoverkleinen.nl


E-mail updates ontvangen: Selecteer hier hoe 
vaak je e-mailupdates wilt ontvangen over 
nieuwe inschrijvingen op jouw sportactiviteit. 

Extra kosten: Zijn er voor de sporter extra 
kosten verbonden aan de sportactiviteit? Denk 
hiervoor bijvoorbeeld aan huur van benodig-
de spullen en/of kleding voor de activiteit of 
toegang tot de baan. De kosten gaan hierbij om 
randzaken de training zelf is gratis. Vul hier in 
wat de kosten zijn en waarvoor. 

3: Eigenschappen
Leeftijd: Kies in het linkervakje ‘leeftijd van’ de minimum-
leeftijd voor de activiteit. In het rechtervakje ‘leeftijd tot en 
met’ kies je de maximumleeftijd voor de activiteit. 

Doelgroepen: Voor wie is de activiteit? Kies alle juiste 
doelgroepen om mensen op bijvoorbeeld sport.nl zo goed 
mogelijk te informeren.

Aangepaste doelgroepen: Is jouw activiteit speciaal voor 
mensen met bijvoorbeeld autisme, overgewicht of een 
specifieke beperking? Klik dan de aangepaste doelgroepen 
aan waarvoor de activiteit geschikt is.

Fysieke inspanning: Hier zijn geen officiële regels voor. Je 
kiest hier meer met jouw onderbuikgevoel. Hoe zou jij de 
activiteit omschrijven? Is het een ontzettend zware 
activiteit? Dan kies je extreem. Kan iemand met de leeftijd 
van 80 jaar de activiteit doen? Dan kies je voor laag.



4: Platform
Aantal beschikbare plekken: Bij ‘aantal 
plekken beschikbaar’ vul je in hoeveel plekken er 
beschikbaar zijn tijdens de activiteit. Je hebt
 vanzelfsprekend een minimum aantal 
deelnemers nodig voor een toffe activiteit. Vul dit 
aantal in bij ‘minimum aantal sporters waarbij 
activiteit doorgaat’. Wil je twee dagen van 
tevoren weten of het minimum is behaald? Vul 
dan onder de selectievakken in dat je 48 uur 
van tevoren op de hoogte wil worden gebracht.

Selecteer op welk van jouw platformen je deze sportactiviteiten zichtbaar maakt: Heb je bij de vorige 
stap aangegeven dat er 100 plekken zijn voor de activiteit? Dan kan je hier aangeven op welke 
platformen (AH Sportactie etc) de activiteit wil plaatsen en je kan ook per platform aangeven hoeveel 
plekken er beschikbaar voor zijn (bijvoorbeeld 20 voor de AH Sportactie en 80 voor een andere actie). 

Maximaal aantal keer proefsporten: Mag iemand maar één keer proefsporten? Dan geef je in dit schema 
‘1’ aan. Mag het vaker? Voer dan een hoger getal in.

Hoe vaak zijn 

sporters bij jouw 

club welkom?

5. Trainer
Trainer toevoegen: Om een trainer toe te voegen 
volg je de stappen op het scherm. Vergeet niet
 om een leuke foto te plaatsen! 

Dit is wat de sporter mee moet nemen: Hier vul je 
bijvoorbeeld in: sportschoenen, schaatsen, 
zwemkleding, zonnebril of dropveters. Alles wat 
nodig is om van jouw activiteit te genieten.  

Alles ingevuld? Klik dan op ‘Sportactiviteit opslaan’ 
om jouw activiteit toe te voegen. En dat was het! 
Nouja, voor het toevoegen dan.

#lekkergastvrij 

Tip: Voeg een foto van 
de trainer toe, dan weten 

nieuwe sporters bij wie ze zich 
op de club moeten melden. 



Stap 5 Bekijk het overzicht

Jouw activiteit is nu opgeslagen, top! 
Als je bij de vorige stap op 
‘sportactiviteit opslaan’ hebt geklikt 
kom je automatisch weer terug bij jouw 
overzicht van activiteiten. Hier staat de 
activiteit (of activiteiten) die je zojuist 
hebt toegevoegd bij. 

Klopt er toch iets niet? Klik dan bij de 
activiteit waar er iets niet klopt op de 
blauwe knop ‘bewerk’ en dan kom je 
weer terug in het vorige scherm. 

Wil je meerdere activiteiten tegelijk 
aanpassen? Dat kan! Naast elke 
activiteit staat een leeg vierkantje. Vink 
alle activiteiten die je wilt aanpassen 
aan en klik vervolgens boven het 
overzicht op ‘bewerk de 
geselecteerde sportactiviteiten’.

Tip: Wil je een 
sportactiviteit 

herhalen? Dat kan! Klik 
op de knop ‘kopieer en 
bewerk sportactiviteit.

Gelukt met het aanmaken van jouw activiteit(en)? Naast een stappenplan voor het 
aanmaken van activiteiten hebben wij ook nog een stappenplan voor het aanmaken van 
een event voor de Nationale Sportweek en voor het lezen van jouw statistieken. Bekijk ze 
snel via clubprofiel.nl  



Mail ons via clubsupport@nocnsf.nl

WhatsApp naar 06 - 82 48 87 68

Chat met ons via de website! 

 Stuur een tweet naar @SportSupport_nn

Hoe kun je ons bereiken? 

Wij helpen je graag verder!

Het NOC*NSF Sport Supportteam
Heb je vragen over het aanmaken van sportactiviteiten of een van de platformen waar je aan kunt 
deelnemen? Of kan je onze hulp wel gebruiken? 

Neem dan contact op met het NOC*NSF Sport Supportteam. Wij staan elke week voor je klaar van maan-
dag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00. Dat betekent dat je vaak direct - of later diezelfde dag - al een 
antwoord hebt. En sowieso altijd binnen drie werkdagen! 

Je kan op vier verschillende manieren contact met ons opnemen: e-mailen, chatten, Twitteren of 
WhatsAppen. Je kan ons niet bellen. Heb je wel liever telefonisch contact, mail dan ons jouw vraag + 
telefoonnummer. We bellen je dan zo snel mogelijk terug!

Heb je een leuk sportverhaal of mooie voorbeelden voor activiteiten die julllie dit jaar gaan organiseren? 
Deel ze met ons! Wij horen graag jullie toffe en inspirerende verhalen. 


