
Plan een datum en leg een ruimte vast (inclusief koffie en thee e.d.)

Bepaal samen met je medestander(s) wie je specifiek wilt uitnodigen (potentiële
teamleden, informele en formele leiders, etc.)

Bepaal hoe je mensen wilt uitnodigen (bellen, aanspreken, algemene mailing,
uitnodiging op zondag, etc.)

Regel voldoende mensen die eten willen koken voor de aanwezigen

Zorg voor goed geluid en beeld voor filmpjes

Zorg voor materialen voor de avond (ijsbreker, pen en papier, etc.)

Zorg voor een goede presentatie van wat een Sportcommunity is en welke taken en
rollen daarbij horen

Wees goed voorbereid

Wees ruim op tijd aanwezig om de zaal klaar te zetten en mensen te verwelkomen

Tijdens de informatieavond ga je een zo concreet mogelijk beeld schetsen van wat

sportcommunity inhoudt. Je wilt daarbij de verlangens aanspreken van mensen, maar ook

heel concreet maken wat voor taken er allemaal bij horen zodat mensen duidelijk weten

waar ze aan toe zijn als een bepaalde rol op zich willen nemen. Als Next Move willen we ook

graag meedenken of meewerken bij de organisatie en uitvoering van een informatieavond

bij jouw kerk.

Stappenplan organisatie informatieavond 
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Programma informatieavond                                                                        

Dit is een voorstel voor een informatieavond en je kunt daarvan dus afwijken als dat beter

past.
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18:00 – 18:45
intekenlijst met gegevens voor evt. mailingen of opvolging Welkom,

gebed en samen eten

19:00 – 19:15 Ijsbreker (leuk spel waarin ze sport en community ervaren)

19:15 – 19:45 Filmpje + uitleg van je A4 + concrete taken

19:45 – 20:00

In kleine groepjes uiteen om te delen wat je van het verhaal vond en

wat het met je doet. Laat opmerkingen en vragen die in het groepje

opkomen noteren. Loop samen met je medestander(s) rond om de

stemming te pijlen

20:00 – 20:30 Tijd voor vragen en opmerkingen vanuit de groepjes

20:30 – 20:45

Concrete uitdaging: Wie durft het aan om op (datum + tijdstip) de

eerste Sportcommunityavond mee te maken? Wie wil zich een

maand toewijden om 4x mee te doen met de

Sportcommunityavond? Wie ziet zichzelf welke taak doen in de

Sportcommunity? Etc. Noteer de namen e.d. van mensen die mee

willen doen. Feliciteer de mensen die hun hand opsteken, zij horen

erbij! (Laat ze hun gegevens achterlaten)

20:45 – 21:00

Afsluiten van de avond met gebed. Wees nadien beschikbaar voor

verdere gesprekken. Spreek ook met iemand van de leiding van de

kerk als die aanwezig waren.



Probeer maximaal één week na de informatieavond iedereen die zijn gegevens heeft

achtergelaten een bericht te sturen om ze te bedanken voor hun aanwezigheid en geef

ze nogmaals de kans om evt. vragen of opmerkingen te stellen

Benader de mensen die aangaven in het team te willen of een taak uit te voeren

persoonlijk. Bedank ze nogmaals en maak duidelijk wat er van hen verwacht wordt en

wanneer. Probeer ook erachter te komen waarin ze graag zouden willen groeien als

christen en qua vaardigheden. Maak hiervan notities zodat je hier rekening mee kunt

houden tijdens het optrekken met deze mensen.

Bepaal hoe vaak en op welke manier je ze tot de eerste Sportcommunityavond begint

wilt informeren en/of inspireren.

Schrijf evt. een kort verslag voor de leiders van de kerk en beschrijf daarin hoe het nu

verder gaat.

Maak evt. een kort bericht voor de rest van de gemeente wat er staat te gebeuren met

de Sportcommunity.

Nodig de mensen die aangaven mee te willen doen voor één keer of een maand uit

voor de datum dat je begint met de Sportcommunity.

Opvolgen informatieavond

Na de informatieavond is het belangrijk om de evt. interesse of vragen die zijn blijven

hangen op te volgen.
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