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1. Inleiding 

 
Plezier of agressie langs de lijn, tijdens de training, in het spel of op de tribune; bepaalt hoe de sport 
beleefd wordt. 
 
De sport ondervindt in toenemende mate de negatieve gevolgen van verruwing en verharding. 
Agressie en vandalisme bij een vereniging brengen (on)bewust een onveilig gevoel over op iedereen die bij de 
sport en vereniging betrokken is. Ook weerhoudt het potentiële sporters die willen gaan sporten om te gaan 
sporten. De verschijnselen zijn zo breed waarneembaar dat we hier kunnen spreken van een 
sportbreed probleem.  Daarnaast kost agressie en vandalisme de samenleving en verenigingen handenvol geld. 
Veel sportverenigingen beschikken niet over de expertise om geweld en agressiviteit rond de sport 
preventief aan te pakken. Stichting Positieve Sportbeleving heeft  hiertoe een programma ontwikkeld dat de 
verenigingen structureel op weg helpt. 
 
Stichting Positieve Sportbeleving is een initiatief dat is ontstaan vanuit een pilot bij een van de grootste 
sportverenigingen van Nederland, namelijk BVV Barendrecht. Inzet was het investeren in en realiseren van 
een fundamentele gedragsverandering binnen de sport. Na deze succesvolle pilot is het de wens om het 
vernieuwende concept, de expertise  en het unieke programma ook beschikbaar te stellen voor andere sporten 
en verenigingen. De stichting met een driekoppig bestuur, ondersteunt met een landelijk ambitie lokale 
sportverenigingen om aan een positieve clubcultuur te werken die structureel kan blijven bestaan. In een 
zodanige cultuur ontwikkelen spelers zich beter en zetten daarnaast ook betere prestaties neer. Dat geeft 
verenigingen ook de ruimte om ook andere groepen het plezier van sport te laten ervaren (sportparticipatie). 
 
Stichting positieve Sportbeleving heeft diverse doelen, waaronder het bevorderen van de maatschappelijke rol 
van verenigingen, het bevorderen van sociale cohesie, het stimuleren van sport en het ontwikkelen van 
talenten. Wij investeren in een strategie waarbij wij verenigingen van binnenuit versterken.  Stichting Positieve 
Sportbeleving investeert in een nieuwe, positieve en handelingsgerichte aanpak, gebaseerd op positieve 
psychologie. De focus ligt hierbij vooral op wat we samen kunnen bereiken en het concreet maken hoe we 
kunnen investeren in datgene dat goed is. Stichting Positieve Sportbeleving richt zich op alle betrokkenen die 
zich inzetten voor sport op lokaal niveau. 
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2. Verbindende belangen 

2.1 Vereniging- en clubbelang 
 
Naast het bouwen aan een positief sportimago van de vereniging, waar sportiviteit, respect en plezier 
belangrijke waarden zijn, zal de vereniging interessanter worden voor potentiële leden en vrijwilligers. Je veilig 
voelen en een positieve sportbeleving hebben tevens een aanzuigende en stimulerende werking op het 
vrijwilligersbestand binnen verenigingen. Ook zullen nieuwe sponsoren zich sneller aandienen en zal het aantal 
businessclubleden groeien. Hierdoor kan een vereniging financieel meer speelruimte creëren voor het 
realiseren van allerlei sport gerelateerde doelen. Door deel te nemen aan het programma, komt er meer 
structuur in de onderlinge communicatie en verbetert de samenwerking. Het algehele veiligheidsgevoel zal 
toenemen. Verenigingen die meedoen aan het project Positieve Sportbeleving worden door het positieve 
sportimago interessanter voor investeerders, sponsoren en businessclubleden. Zij kunnen immers meeliften op 
het positieve clubimago en daarmee hun zakelijk voordeel doen.  

2.2 Maatschappelijk belang 
 
Mensen staan meer open voor nieuwe inzichten en gedragsontwikkeling als ze het naar hun zin hebben en/of 
met leuke dingen bezig zijn. Sport biedt veel mensen plezier en ontspanning, waardoor sport een ideale 
voedingsbodem is voor de ontwikkeling van gezamenlijke normen en waarden en van het maatschappelijke 
bewustzijn. Daarnaast bevorderen we de sportparticipatie van niet-sporters en investeren we in sociale cohesie 
van de samenleving. Sport als middel ter verbetering van de samenleving, samen bouwen aan vertrouwen. 
Werken aan een gezond lichaam en geest, waardoor mensen meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld 
krijgen. Het belang dat sport en samenleving aan elkaar worden verbonden, wordt ook steeds meer 
ondersteund door de politiek. Sportverenigingen, bedrijfsleven en gemeenten kunnen een belangrijke rol 
spelen in het ontwikkelen van sportparticipatie, talentontwikkeling en een positieve sportbeleving. 
 
Op wat voor manier kan een sportclub maatschappelijk actief zijn? Hoe kunnen we een thuis aanbieden voor 
iedereen? Staan we open voor verschillende culturen en minderheidsgroepen?  We laten sportclubs zien hoe 
ze meer kunnen investeren op maatschappelijk gebied. Sportverenigingen zullen zich gaan realiseren dat ook 
samenwerking positieve effecten kan hebben. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden in de omgeving zodat 
er win/win situaties ontstaan door gebruik te maken van elkaars expertise, vaardigheden en accommodatie. 
Verenigingen leren contact zoeken met scholen uit de buurt, geven proeflessen tijdens de schooluren en laten 
kinderen bijvoorbeeld gratis een aantal keer meetrainen op de vereniging. Een ander voorbeeld is dat een 
vereniging contact zoekt met bedrijven in de buurt en overeenkomt dat in ruil voor sponsoring van de 
vereniging, het bedrijf een aantal uren per week gratis gebruik mag maken van de accommodatie. 

2.3 Sportief belang teamsporten 
 
Kiezen voor Positieve Sportbeleving zorgt voor minder agressie langs de lijn ten opzichte van de 
scheidsrechters, trainers of de tegenpartij. Sport is een positieve manier om je fysiek te uiten. Door onder 
andere gebruik te maken van stimulerend coachen, zullen bij sporters en omstanders het plezier en de 
prestaties toenemen. Daarnaast speelt het trainen van de juiste mindset een belangrijke rol in het realiseren 
van successen. Vooral het stimuleren van wat mensen goed kunnen en goed doen, creëert een vruchtbare 
setting voor ontwikkeling en innovatie in de sport. We investeren daarmee actief in het plezier en daarmee in 
vergroten van de kans op succes van sporters. Door meer gebruik te maken van mental coaches sport 
maximaliseren we de kans dat sporters zullen excelleren. Kiezen voor Positieve Sportbeleving betekent een 
positieve stimulans voor de sporter. Het leert sporters omgaan met bijvoorbeeld winst, verlies, recht of 
onrecht. 
 
Door het positieve programma worden ook niet sporters uitgedaagd om te gaan sporten. En meer mensen aan 
het sporten betekent investeren in gezondheid. Een positief imago van een vereniging creëert een 
aantrekkingsgedrag voor onder andere niet sporters. 
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3. Stichting Positieve Sportbeleving 

3.1 Contactgegevens 
 
Stichting Positieve Sportbeleving 
 
Bestuurders: 

 de heer B.A.M. van der Stap (voorzitter); 

 de heer H.J. de Hek (secretaris); 

 de heer I.E. Runsink (penningmeester). 
 
Contactpersoon:  
De heer R. de Smit (directeur) 
Telefoon: 06 26102601 
Adres: Noordmansstraat 49, 2984 XK Ridderkerk 
Email: rdesmit@stiposport.nl 
Website: http://www.stiposport.nl 
 
Fiscaalnummer:  850766576 
KVK:   Rotterdam 53144953 
IBAN:   NL19 RABO 01403.44.551 
BIC:   RABONL2U 

3.2 Visie 
 
Om onze visie helder te maken, schetsen we hier de maatschappelijke context die voor een ieder gewoon is. 
Een denk- en handelswijze waarover we nagenoeg niet meer nadenken of deze nog altijd het gewenste 
resultaat oplevert. In Nederland bestaat het strafrecht en binnen de sport bestaat het tuchtrecht. Wat er niet 
bestaat is het complimenten- en investeringsrecht. Organisaties hebben wel klachtenprocedures, maar geen 
complimentenprocedures. Binnen bijvoorbeeld het voetbal hebben we een gele en rode kaart, maar geen 
groene kaart om sportief gedrag te belonen. Alles in ons systeem is ingericht om te straffen, te ontmoedigen of 
te beperken.  We zijn veel bezig met het verminderen van een probleem of het voorkomen van problemen. 
 
Stichting Positieve Sportbeleving werkt vanuit de visie dat het stimuleren van sportief- en positief 
gedrag meer effect heeft dan regels verscherpen en het ‘’straffen’’ van onsportief en niet gewenst 
gedrag. Met het project Positieve Sportbeleving investeren wij in een positieve, concrete en  
integrale aanpak om te werken aan de positieve beleving van de sport door alle betrokkenen. Onze visie 
is gebaseerd op proefnemingen in de praktijk van de sport en de wetenschap van de positieve psychologie. 
Let leven, werken en sporten vanuit een positief perspectief. 
 
In onze uitgangspunten voelen wij ons bevestigd door de volgende onderzoeken, programma’s en campagnes.  

 Het onderzoek ‘’Weinig over de schreef’’ in opdracht van Sociaal en Cultureel Planbureau den Haag 2008.  

 Het Sportbrede programma “Samen voor Sportiviteit en Respect” van onder andere de KNVB en de 
Regiegroep Samen voor Sportiviteit en Respect van september 2010.  

 Het actieplan “Naar een veiliger sportklimaat”, beleidsplan Ministerie VWS 2011 

 En de campagne van SIRE gestart op 8 september 2011, met als thema ‘Geef kinderen hun spel terug’. 
 
Vanuit onze filosofie richten we ons vooral op de mogelijkheden en de bewezen kracht van positief denken, 
waarbij er in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan beloningen. Zo worden sportieve sporters, coaches 
en supporters beloond met bijvoorbeeld een groene kaart. Daarmee wordt een positief en ander signaal 
afgegeven en in de praktijk blijkt dat dit bijzonder leuke reacties tot gevolg heeft. Positieve stimuli beïnvloeden 
het gedrag op het veld en langs de lijn. 
 
 

http://www.stiposport.nl/


Beleidsplan Stichting Positieve Sportbeleving 2013 – 2014        Pagina 6 van 12 
  

3.3 Missie 
 
Stichting Positieve Sportbeleving heeft tot doel het actief uitdragen van het Nationaal Symbool en het 
ondersteunen en begeleiden van lokale sportverenigingen, en iedereen die bij een vereniging betrokken is, bij 
het creëren van een nadrukkelijke strategie voor de beleving van respect, sportiviteit, prestaties en plezier 
rondom sport. We richten ons daarbij  in 1

e
 instantie op de teamsporten. Samen ‘’bouwen aan vertrouwen’’ is 

een belangrijk uitgangspunt. 
 

3.4 ANBI Status 
 
Per 13 juli 2011 heeft de Belastingdienst Stichting Positieve Sportbeleving aangemerkt als Algemeen Nut 
Beoogde Instelling (ANBI). We zijn hierdoor formeel een goed doel. 
 

3.5 Doelgroep 
 
Stimulering van een positieve sportbeleving is waardevol voor alle betrokkenen van een 
sportvereniging. Zowel zakelijk; organisatorisch en op/ rond het veld. Om een positieve sportbeleving 
te creëren, zal iedereen zich moeten inzetten. De belangrijkste actoren in dit speelveld zijn: 
 
De Sporters:  Jong en oud, met speciale aandacht voor leeftijdsgroep 12-18 jaar (jeugd) 
Spelleiders:  Trainers en coaches 
Supporters:  Ouders en publiek van eigen vereniging en bezoekende vereniging 
Arbitrage: Scheidsrechters 
Bestuurlijk Sponsors, businessclub en het clubbestuur 
 
We bieden een programma onder andere aan voor bestuurders, leiders/coaches, trainers en sporters.  
 
De sporters: Het trainen van kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar krijgt speciale aandacht. We richten ons op 
deze doelgroep omdat daar de winst voor de toekomst van de samenleving ligt. Hierbij wordt niet 
alleen gelet op de sportieve talenten die zij bezitten maar ook op het talent om de zaken positief te 
benaderen. In deze context willen we met ons netwerk van coaches de vrijwilligers trainen. De 
vrijwilligers zullen vaak bestaan uit ouders van kinderen die een sport beoefenen. Zij zijn immers 
persoonlijk betrokken bij de vereniging, en werken zonder pedagogisch of psychologisch kader. 
 
Spelleiders: Het trainen van coaches/leiders met specifieke aandacht voor positief stimuleren. Belangrijk 
uitgangspunt in de training is het ervaren van nieuwe inzichten bij ander gedrag. Leren dat door positief 
stimuleren het individuele en collectieve vertrouwen groeit. Het in de praktijk leren speelt hier een belangrijke 
rol, waarbij de effecten ook doorwerken naar onderwijs en werkomgeving. 
 
De supporters: Middels diverse communicatiemiddelen beïnvloeden we de supporters met betrekking tot hun 
gedrag en verantwoordelijkheid. 
 
Arbitrage: Scheidsrechters bewust laten worden van de effecten van hun gedrag op spelers, coaches en 
supporters. Hierdoor ontstaat inzicht en kunnen ze wedstrijden en gedrag beter beïnvloeden en sturen. Door 
bijvoorbeeld het gebruik van de TulpenKaart (Groene kaart) belonen we gewenst gedrag, waardoor ook deze 
kant de aandacht krijgt. 
  
Bestuurders: Bestuurders hebben een sleutelrol als het gaat om het verbeteren van het sportklimaat en het 
versterken van de cultuur binnen de vereniging.  Het bijbrengen van ons concept en positieve psychologie zal 
middels sessies worden vormgegeven. Doorbreken van belemmerende patronen zullen worden omgebogen 
naar positieve en actieve leerprocessen. De begeleiding zal tevens toewerken naar een professioneel bestuur 
en positief leiderschap binnen de sport. 
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3.6 Doelstellingen 
 
Doel Stichting Positieve Sportbeleving is: 

 Stimuleren positiviteit, respect en sportiviteit (aanpak agressie en vandalisme); 

 Bevorderen van sportparticipatie & (top)talentontwikkeling (Olympisch Plan 2028); 

 Faciliteren van de maatschappelijke rol van sportverenigingen; 
 
Concrete resultaten die we willen boeken zijn: 

 Minder agressie incidenten; 

 Minder aantal gele en rode kaarten, meer groene (Tulpen)kaarten 

 Toename sociale cohesie, plezier en onderlinge betrokkenheid; 

 Toename bewustwording gedrag en effect daarvan 

 Toename aantal (getrainde) vrijwilligers 

 Toename aantal sporters 

 Toename prestaties 

3.7 Ambassadeurs 
 
Onze ambassadeurs spelen een belangrijke rol in het realiseren van onze doelstellingen. Door de enthousiaste 
inzet van deze mensen wordt Stiposport actief gepromoot en komen er nieuwe verbindingen tot stand. Wij zijn 
dankbaar dat we gebruik mogen maken van hun talenten en netwerk. Kijk op onze website 
http://www.stiposport.nl voor al onze ambassadeurs! 
 

4. Waarom StipoSport 
 
Wij doen het anders! Wij laten de traditionele denk- en handelswijze los en investeren in een nieuwe en 
vernieuwende aanpak. Wij bezitten het talent en lef om echt anders te kijken en ook anders te handelen, 
waardoor er ook andere resultaten worden neergezet. Onze pilot bij een van de grootste verenigingen van 
Nederland ondersteunen onze visie! 
 
Hoewel we allemaal vinden dat het mentale aspect in de sport een essentiële factor is, wordt er in de 
praktijk nauwelijks geïnvesteerd. Gedrag rondom sport is een zeer veel besproken onderwerp van discussie, 
maar maakt geen structureel onderdeel uit van de organisatie. Zo is wel binnen elke vereniging de techniek 
georganiseerd in de technische staf, echter een mentale staf ontbreekt! 
 
Denken is de meest onbenutte kracht die wij tot onze beschikking hebben. We zijn ons vaak niet eens bewust 
wat gedachten (mindset) voor effect hebben op ons gevoel, gedrag en sportieve prestaties. Als wij onze 
mentale vermogens dus bewust worden en deze vervolgens op een positieve wijze gaan benutten, creëren we 
een stimulerende setting voor de ontwikkeling van sportief gedrag en betere teamprestaties.  

4.1 Innovatief concept 
 
Ons concept dat is gebaseerd op positieve psychologie is nieuw.  Onze  visie is  sociaal innovatief en succesvol. 
Vanuit een positieve focus en mindset creëren we een nieuw denkkader, waardoor er een ander perspectief 
ontstaat. Uitgangspunt is om negatief gedrag of fouten om te buigen naar positieve en actieve leerprocessen. 
Zo zetten we een andere en stimulerende leerweg in gang. Door betrokkenen onder andere te laten ervaren 
dat een positieve aanpak veel meer rendement heeft, wordt er een nieuwe en vruchtbare voedingsbodem 
gecreëerd voor groei en ontwikkeling. 
 
Met het Project Positieve Sportbeleving bieden we verenigingen een innovatief podium en lokaal/regionaal 
programma, met expertise en ervaring op het vlak van positieve gedragsontwikkeling. Samen met verenigingen 
en andere belanghebbenden werken wij aan een stimulerende aanpak, waarbij sportiviteit, respect en plezier 

http://www.stiposport.nl/
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belangrijke pijlers zijn. Belangrijk onderdeel van het project is verbinding en het delen van kennis, methodieken 
en ervaringen. 

4.2 Nationale Concept met Lokale projecten 
 
Onze aanpak kan landelijk worden ingezet, echter wordt elk project op lokaal niveau opgepakt en uitgewerkt. 
Op lokaal niveau investeren wij vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid in sportbrede 
verbindingen tussen overheid, onderwijs, bedrijfsleven en verenigingen. De gemeente is een 
belangrijke partner voor wat betreft de lokale aanpak. De stichting kan op verzoek van gemeenten 
eventueel diverse taken/rollen voor zijn rekening nemen. 
 
Wij focussen ons in onze strategie en aanpak niet op een enkele sport. Er valt volgens ons veel synergie te 
halen als lokale verenigingen meer gaan samenwerken. Wij leggen dan ook de verbinding tussen de diverse 
lokale verenigingen, dus niet alleen voetbal, maar ook bijvoorbeeld hockey en korfbal.  
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5. Wat doet StipoSport 
 
Hieronder wordt beschreven wat Stichting positieve Sportbeleving doet. 
 

5.1 National Symbool Positieve Sportbeleving 
 
Tijdens de Nationale Sportweek op 21 april 2012 heeft Stichting Positieve Sportbeleving het Nationaal Symbool 
voor Positieve Sportbeleving (de Tulp) gelanceerd in Barendrecht. De lokale- en regionale media heeft veel 
aandacht besteed aan de lancering. Iedereen weet bijvoorbeeld dat het lieveheersbeestje symbool staat tegen 
zinloos geweld. Met het Nationaal Symbool willen hetzelfde neerzetten, alleen dan voor het op een positieve 
wijze beleven van sport, dus Positiviteit, Respect en Sportiviteit. 
 
 

 
 
 
Als stichting willen we het Nationaal Symbool bij zoveel mogelijk verenigingen en sporters onder de aandacht 
brengen. Een symbool geeft herkenning van het gedachtegoed en draagt actief bij aan het stimuleren van de 
maatschappelijke bewustwording en de bevordering van sociale cohesie. Symbolen zeggen namelijk veel meer 
dan woorden, het is een gevoel! 
 

5.2 Programma Positieve Sportbeleving 
 
Ons programma kenmerkt zich onder andere door een totaal andere aanpak gebaseerd op positieve 
psychologie. Daarnaast is ook het Nationaal Symbool “de Tulp” kenmerkend voor ons programma. Wij laten de 
Tulp in alle activiteiten en uitingen terugkomen. 
 

5.2.1 De TulpenRegels & TulpenContract 

 
Veel verenigingen hebben gedragsregels opgesteld waaraan de leden zich dienen te houden. Vaak zijn dit 
tientallen regels, waarin vooral staat wat men allemaal niet mag, wat men niet wilt hebben en wat verboden is. 
Kern is dat we dan alles benoemen wat we niet willen en allemaal willen voorkomen. Volgens ons is het juist 
belangrijk om te benoemen wat je juist wel wil. Vandaar dat we vanuit het project nog maar drie positief 
gestelde gedragsregels hebben opgesteld, de TulpenRegels. De TulpenRegels zijn kort en helder en zeggen 
eigenlijk alles. Onze TulpenRegels zijn. 
 
Iedereen is van harte welkom die: 

 Zich positief en enthousiast opstelt ten opzichte van anderen! 

 Respect toont voor anderen en de eigendommen van anderen! 

 Zich sportief gedraagt op de sportvelden en langs de lijn! 
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Alle teams dienen het TulpenContract te ondertekenen, waarmee ze aangeven zich te houden aan de 
TulpenRegels. 

5.2.2 Commissie Normen & Waarden / Cie. PRS 

 
Om de boodschap van de drie TulpenRegels (Positiviteit, Respect en Sportiviteit) verder synchroon te laten 
lopen en een eenduidige boodschap uit te dragen, adviseren wij de commissie normen en waarden om te 
dopen tot de commissie Positiviteit, Respect en Sportiviteit (Cie. PRS). 
 
De Cie PRS zal wekelijks zitting hebben om incidenten en overige zaken die zich voordoen bespreekbaar te 
maken. Doel is om op een actieve wijze in gesprek te komen en van een negatieve ervaring tot een positief en 
actief leermoment voor betrokkenen te komen. Ervaring leert dat dit goed uitpakt en is de bewustwording 
actief stimuleert. Hierin kan de stichting ondersteunen door middel van adviseren, overdragen kennis en 
begeleiding in de praktijk. 
 

5.2.3 De TulpenCompetitie 

 
Om de sportiviteit binnen een vereniging te bevorderen hebben wij de TulpenCompetitie ontwikkeld. De 
scheidsrechters van de vereniging spelen een belangrijke rol in de TulpenCompetitie. Zij beoordelen de 
sportiviteit van de teams, de coaches/leiders en supporters.  
 
Daarnaast zijn de scheidsrechters ook verantwoordelijk voor de verwerking van de uitkomsten van de 
TulpenCompetitie. Zij verzamelen de ingevulde formulieren en verwerken deze in een door Stiposport 
ontwikkelde spreadsheet. Vanuit deze spreadsheet wordt de sportiviteitsranglijst van de vereniging 
gefabriceerd, welke binnen de vereniging gepubliceerd kan worden. 
 
Aan het eind van het seizoen worden de winnaars van de TulpenCompetitie per categorie gehuldigd. De teams 
mogen de titel TulpenTeam voeren en de coaches/leiders de naam TulpenCoach. 
 
Belangrijk voor het slagen van de TulpenCompetitie is wel het commitment van alle betrokkenen, dus bestuur, 
wedstrijdzaken, bestuursdienst en de scheidsrechters. 
 

5.2.4 De TulpenKaart 

 
Scheidsrechters kunnen met hun acties en gedrag het spel zowel negatief als op positieve wijze beïnvloeden. 
Door hier met elkaar over in gesprek te gaan, wordt ook bij de scheidsrechters de bewustwording 
gestimuleerd. Juist door samen met de scheidsrechters bewust te investeren in het belonen van positief gedrag 
op het veld, creëren we een plezieriger sportklimaat. Om het spel op positieve wijze te beïnvloeden hebben we 
ook de groene kaart geïntroduceerd, oftewel de tulpenkaart. 
 
De TulpenKaart (groene kaart) wordt door de scheidsrechters getoond bij opvallend sportief gedrag. Daarmee 
uiten de scheidsrechters voor iedereen zichtbaar op en langs het veld hun respect voor diegene die de kaart 
krijgt. Daarnaast roept de kaart ongetwijfeld ook vragen op, waardoor het weer bijdraagt aan de 
bewustwording. 
 

5.2.5 De TulpenAanvoerdersband 

 
Ook hebben we de TulpenAanvoerdersband geïntroduceerd, waarop naast het Nationaal symbool ook 
Positiviteit, Respect en Sportiviteit staan vermeld. Door het dragen van deze aanvoerdersband draagt de 
vereniging en de teams actief uit waar we voor staan. Ook naar andere verenigingen geven we hiermee een 
positief signaal. 
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5.2.6 Het TulpenToernooi/TulpenOorkonde 

 
Het Pinkstertoernooi kan worden omgedoopt tot het TulpenToernooi. Tijdens dit toernooi wordt het 
gedachtegoed extra benadrukt en uitgedragen. 
 
Tevens hebben we voor alle jeugdtoernooien een TulpenOorkonde ontwikkeld. Alle teams worden door de 
scheidsrechters beoordeelt op sportiviteit. Het sportiefste team krijgt een TulpenOorkonde uitgereikt. Zo 
worden zowel onze eigen teams als de bezoekende teams bewuster gemaakt. 
 

5.3 Talentontwikkeling & Mentale Staf 
 
Zoals eerder aangegeven hebben verenigingen wel een technische staf, maar geen mentale staf. De mentale 
staf is verantwoordelijk voor het verenigingsbreed investeren in een structureel programma van positieve 
sportbeleving. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de mentale begeleiding van talenten en selectie, het 
talentenprogramma. Ook zal de mentale staf het bestuur adviseren omtrent het bevorderen van de sociale 
cohesie en alle gedragscomponenten binnen de vereniging. 
 
Stichting Positieve Sportbeleving ondersteunt door het opzetten en inrichten van de mentale staf. Tevens kan 
de stichting de leden van de mentale staf opleiden tot Mental Coach en zorgdragen voor mentoring en 
supervisie. 
 

5.3.1 Opleiding Mental Coach 

 
Wij verzorgen voor verenigingen onder andere de opleiding tot Mental Coach en Mental Coach Sport. 
 
Door het opleiden van vrijwilligers wordt het ontwikkelproces binnen de vereniging beter geborgd, Vrijwilligers  
zijn daarnaast persoonlijk betrokken bij de verenigingen(en). Wij bieden de opgeleide trainers en Mental 
Coaches na hun opleiding supervisie. Naast het begeleiden van het ontwikkelproces, kunnen deze mental 
Coaches Sport ook teams begeleiden naar het beter presteren. Ze begeleiden ook het talentenprogramma van 
de vereniging(en). Belangrijk uitgangspunt is het ervaren van nieuwe inzichten bij ander (positief) gedrag. Leren 
dat door positief stimuleren het individuele en collectieve (zelf)vertrouwen groeit. 
 

5.3.2 Talentontwikkeling 

 
Na de basisopleiding tot Mental Coach en de vervolgmodule Mental Coach Sport zijn de leden van de Mentale 
Staf in staat om op professionele wijze teams en sporters mentaal te begeleiden.  Hoe kan je de talenten 
optimaal faciliteren en begeleiden, waardoor ze alles uit hun talent halen. 
 
Sporters krijgen trainingsmateriaal aangeboden dat ze laat zien en ervaren hoe ze op een positieve 
wijze meer uit zichzelf en andere teamgenoten kunnen halen. Er wordt geleerd hoe ze hun prestaties 
kunnen verbeteren. Zo zien ze ook dat hun trainer met positieve sportbeleving bezig is. Het in de praktijk leren 
speelt hier een belangrijke rol, waarbij de effecten ook doorwerken naar onderwijs en werkomgeving. 
Sportteams krijgen opdrachten hoe zij positiviteit, sportiviteit en respect het beste vorm kunnen geven 
 
Het trainingsprogramma zal zich er tevens op richten het beste uit de sporters te halen. Sporters leren hoe ze 
hun mentale vermogens en hun mentale belastbaarheid optimaal kunnen trainen, waardoor ze beter zullen 
gaan presteren. 
 

5.4 Voorlichting & Maatschappelijke rol 

 
Verenigingen spelen een zeer belangrijke rol in het maatschappelijk speelveld. Naast sportparticipatie en het 
bevorderen van de sociale cohesie, kunnen ook de sportaccommodaties zelf beter en efficiënter worden benut.  
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Wij ondersteunen verenigingen in het bewustwordingsproces rondom hun maatschappelijke rol en de 
beleidsvorming  rondom de het gebruik van hun accommodatie. 
 
Ook bieden wij een  voorlichtingsprogramma dat is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij een 
sportclub. We richten ons in dit traject voornamelijk op de leden en het bestuur. Tijdens het 
voorlichtingsprogramma wordt onder andere tijd besteed aan het geweld op het veld en ons concept.  
 
Doelstellingen van het voorlichtingsprogramma zijn: 
 

 Het team maakt zelf afspraken rondom het thema positiviteit, respect en sportiviteit met elkaar; 

 Trainers, coaches en/of begeleider inzichten geven in eigen voorbeeldfunctie; 

 Teams laten nadenken wat goed gedrag is binnen, maar ook buiten de vereniging; 

 Ouders/ verzorgers laten nadenken wat goed gedrag is langs de lijn. 
 
Het op gang brengen en bijbrengen van het concept zal middels sessies worden vormgegeven. Doorbreken van 
belemmerende patronen zullen worden omgebogen naar positieve en actieve leerprocessen. Er wordt onder 
andere gewerkt met het Leadership Impact Awareness Model. Bewustwording bij leiders over hun 
mindset/gedrag en welke impact ze daarmee hebben op hun medewerkers en op veranderprocessen. Leiders 
die vanuit een positieve mindset, anders redeneren, mensen weten te raken en de aanwezige talenten van 
mensen optimaal faciliteren. Betrokkenen zullen ervaren dat door een positieve aanpak verenigingen meer 
rendement geeft. Denk in mogelijkheden van positieve benadering van mensen. Maak dat concreet in je 
clubcode in plaats van te concretiseren hoe je onwenselijk gedrag af kunt weren. Investeer juist in datgene dat 
goed is. 

6. Financiën 
 
Om ons programma en onze expertise beschikbaar te stellen aan andere verenigingen en om onze ambities 
waar te kunnen maken, is het van belang dat we organisatorische en financiële basis realiseren. Dat betekent 
ook dat er voor de komende twee tot drie jaar een goede en gezonde financiële basis wordt gerealiseerd. Er 
bestaat een grote behoefte aan onze expertise, echter we zitten echter in een segment waar relatief weinig 
financiële middelen beschikbaar zijn. Derhalve zijn wij aangewezen op alternatieve bronnen van inkomsten, 
zoals sponsoren, fondsen en subsidies. 
 
Afhankelijk van de inkomsten kunnen een of meerdere lokale projecten worden opgestart. Per vereniging zal 
de inzet van capaciteit variëren, afhankelijk van onder andere het aantal leden en de intensiteit en niveau van 
begeleiding. De inzet van capaciteit zal zich onder andere terugverdienen door een daling van incidentkosten. 
 
Naast de ontwikkeling van het concept en het programma, zal ook nog onderzocht moeten worden, hoe we zo 
veel mogelijk verenigingen (lokale coalities) kunnen bedienen. 
 
Vooralsnog ramen we een capaciteitsinzet van twee fulltime medewerkers voor  de jaren 2014 en 2015. 


