
 Neem twee weken de tijd om te bidden of jij voor een Sportcommunity mag gaan. 

 Bespreek je ideeën en verlangens met twee of drie andere christenen (ook

mensen die kritisch kunnen zijn)

 Als God ‘nee’ zegt dan kan het zijn dat je nog moet wachten of dat het voor hier en

nu niet het plan is. Wellicht kun je dit boek uitlenen aan iemand bij wie je wel een

Sportcommunity ziet gebeuren.

 Als God ‘ja’ zegt, ga naar stap 2!

In deze bijlage geven we je een heel eenvoudig stappenplan hoe je kunt beginnen met een

Sportcommunity. Uiteraard zal het in de praktijk her en der wat anders verlopen. Ook willen

wij als Next Move je graag toerusten en begeleiden met het opzetten en starten van jullie

Sportcommunity. 

Stap 1: Gebed

Deze stap is onmisbaar en van het grootste belang.
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 Neem een week de tijd voor gebed wie jij mag vragen om samen met jou op te

trekken in deze opstartfase. Ook als je al lang weet wie je wilt vragen is het toch

goed om hiervoor tijd te nemen in gebed.

 Het kan verstandig zijn om samen met je medestander dit boek (of delen daarvan)

door te nemen.

 Als er zich meerdere medestanders aandienen, kan het zijn dat dezen in je team

komen. Blijf met hen in contact en verhalen delen.

 Indien mogelijk ga samen bij een bestaande Sportcommunity kijken (neem

daarover contact op met Next Move)

Stap 2: Zoek een medestander

Jezus zond zijn leerlingen twee aan twee uit. Samen sta je sterk, de een kan de ander

oprichten als dat nodig is, je kunt de ander aanvullen op velerlei gebied en kunt twee keer zo

veel bereiken. Daarom, zoek een medestander! Iemand die net als jij enthousiast is of kan

worden over een Sportcommunity. Het kan zijn dat deze persoon jouw mede-teamleider

wordt, maar het kan ook dat deze persoon alleen in de opstartfase meehelpt. Het hoeft niet

per se iemand uit je eigen kerk te zijn, het kan bijvoorbeeld ook een christen zijn die in de

wijk woont.
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Brainstorm/droom samen met je medestander over hoe de Sportcommunity er uit

kan zien en wat voor goede dingen daarin allemaal kunnen gebeuren.

 Formuleer (kort) waarom de Sportcommunity er zou moeten komen

Denk hierbij aan wat het voor christenen uit je kerk én mensen uit de wijk kan

betekenen.

 Bepaal wat er nodig is om daar te komen (denk ook aan wat je daarin nodig zou

hebben van de kerk qua gebed, financiën, communicatie, fysieke ruimte voor

teamtijd, e.d.)

 Bepaal je locatie, doelgroep en tijdstip(pen). Gebruik bijlage 4 om hier onderzoek

naar te doen.

Waar ga je sporten?

Wie gaan er mee doen?

Wanneer ga je beginnen?

Wat ga je doen?

 Schrijf je plan op 1 A4 (probeer je daar echt aan te houden). Begin met het ‘waarom’

en dan ‘hoe’ de Sportcommunity een antwoord is op dat ‘waarom’. Sluit af met de

praktische stappen (het ‘hoe’). Onderstaande paragraaf ‘Vision Day’ na stap 6 kan

hier behulpzaam zijn.

Stap 3: Schrijf je plan

Schrijf in je plan hoe je de sportcommunity voor je ziet, wat ervoor nodig is en hoe je dat gaat

bereiken. Laat het lezen door een leider uit de gemeente die je vertrouwt zodat je het plan

nog wat kunt verbeteren. Maak het niet te gedetailleerd, maar laat ruimte voor de leiders om

aan te vullen en je plan te verbeteren. Hier kan Next Move je bij helpen.
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Vraag aan de leiders in je kerk of je het plan aan hen mag voorleggen en toelichten.

Geef evt. vooraf je A4 plan al zodat de leiders zich kunnen inlezen.

Zorg ervoor dat je goed voorbereid in deze meeting gaat om evt. vragen te

beantwoorden en suggesties van de leiders kunt omarmen. Hier kan Next Move bij

helpen.

Maak duidelijk dat je al een of meerdere medestanders hebt die dit samen met jou

willen oppakken (als een groepje jongeren actief wil zijn in de kerk wordt dat vaak

positief ontvangen)

Vraag om toestemming om hier mee bezig te gaan en vraag hen wat ze nog meer

voor jou kunnen betekenen. 

Als de leiders ‘nee’ zeggen, onderzoek, samen met God en je medestander(s)

waarom het niet gelukt is. Het kan zijn dat je plan niet duidelijk genoeg was, of dat

het nog niet het juiste moment was, of dat wellicht jouw kerk niet de eerste

kartrekker moet zijn maar een andere, of dat iemand anders dan jij wellicht beter de

Sportcommunity kan starten.

Bepaal daarna hoe je verder gaat met dit plan. Hierbij kan Next Move je dienen.

Stap 4: Delen met de leiders

Het is belangrijk dat de leiders van je kerk of gemeenschap het zien zitten in je plan. In deze

fase kan soms wat tijd gaan zitten, zorg ervoor dat je niet ontmoedigd raakt.
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Plan en Organiseer een informatieavond voor potentiële deelnemers. Bijlage 5 geeft

een uitgebreidere beschrijving over de informatieavond.

Bepaal wie je op welke manier gaat uitnodigen

Nodig je kerkleiders uit zodat zij nog beter een beeld krijgen van wat de

sportcommunity gaat inhouden. 

Zorg dat je goed bent voorbereid.

Bepaal tijdens de informatieavond wie je gaat uitdagen om betrokken te raken

Daag na de informatieavond de mensen uit. Zorg ervoor dat je concreet bent in

waar je hen voor vraagt.

Plan evt. een of meerdere gesprekken en teammeetingen om vragen te

beantwoorden en voorbereidingen te treffen.

Sommige Sportcommunity’s doen een soort intake met potentiële teamleden

om de motivatie en groeimogelijkheden te achterhalen

Maak heldere afspraken over wat er van hen verwacht wordt als ze onderdeel

van het team worden.

Sommige mensen willen niet op het veld staan, maar wel een ondersteunende

rol hebben. Kijk of en hoe je deze mensen een plek kunt geven.

Stap 5: Informatieavond
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 Bepaal (samen) wanneer je begint met je eerste Sportcommunitymiddag of avond.

 Regel alle materialen die nodig zijn voor het sporten en het samen eten.

 Nodig het team van tevoren uit om samen te eten

 Na het eten verzorg je een stuk onderwijs uit de Bijbel en heb je ruimte voor

aanbidding en/of gebed. Op www.nextmovesport.nl/tools vind je vele gratis tools.

 Ga naar het veld, nodig mensen uit om mee te doen, bid samen en begin.

 Tijdens het sporten kun je als leiders LOLULE toepassen

Loopt het (loopt de oefening goed, zit het goed in elkaar, zijn de spelregels

duidelijk)?

Lukt het (kunnen de deelnemers de oefening uitvoeren, moet je differentiëren,

moeten regels aangepast worden)?

Leeft het (vinden de deelnemers het leuk, moet er meer aangemoedigd

worden of gedifferentieerd, beter begeleidt of andere teams gemaakt worden)?

 Jij doet in de pauze het getuigenis/onderwijs voor de mensen in de wijk. Ook

hiervoor ga je naar www.nextmovesport.nl/tools. 

 Zorg voor goede evaluatie als de avond erop zit, waarbij je leert en elkaar opbouwt.

Liefde en vreugde zijn niet alleen belangrijk voor de jongeren uit de wijk, maar ook

voor je team!

 Gefeliciteerd! Je hebt zojuist je eerste sportcommunity middag of avond gehad!

Stap 6: Eerste keer
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Vision Day

Als je voor het eerst visie gaat ontwikkelen, dan geeft dat vaak heel veel energie. Zowel het

maken van de visie als het communiceren ervan. In de uitvoering zit vaak de uitdaging. Dan

blijkt de praktijk vaak weerbarstiger dan dat prachtige moment in dat zaaltje of op de hei

waar jullie voor het eerst de visie op papier zetten.

Soms moet je dan bijsturen, aanvullen of uitstellen als de praktijk anders blijkt te zijn, soms

moet je volharden en trouw zijn aan je visie.

Maar in dit proces van het uitvoeren van de visie, kan het gebeuren dat je de visie uit het oog

verliest. Dit kan betekenen dat je van koers raakt, maar dat hoeft niet. Soms blijf je prima naar

je visie handelen, maar denk je eigenlijk niet meer aan je visie.

In al deze gevallen is het van belang om af en toe weer een visie moment te hebben. Van

een grote kerk in Amerika hebben we het begrip ‘vision day’ overgenomen. Een dag per jaar

waarop je je als Sportcommunityteam even terugtrekt om te kijken naar je visie: Zijn we nog

op koers? Klopt onze visie nog wel? Vinden wij dit zelf nog wel?

Om de visie nog relevanter te maken voor de wekelijkse praktijk kun je ook per kwartaal een

visiemoment hebben met je hele team. Maar je kunt er ook voor kiezen om dit alleen met de

leiders van de Sportcommunity te doen. Per kwartaal heeft wel als voordeel dat het een

behapbare tijd is om doelen te realiseren. Het nadeel is dat je wat vaker een visiemoment

moet organiseren waarbij je terugkijkt en vooruitkijkt. Maar je zou dit ook kunnen doen op

een Sportcommunityavond ter voorbereiding.

Als je voor het eerst bezig gaat met het omschrijven van jullie visie (zie stap 3 van deze

bijlage 7) dan kun je uiteraard nog niet terugkijken op je Sportcommunity. Dan begin je bij de

tweede stap ‘Wat kan er?’ of analyseer wat globaler hoe het er voorstaat met het missionaire

werk in de wijk.
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Wat is er?

Je begint de Vision Day met een analyse van je visie ten opzichte van de praktijk. Je kunt dit

analytisch doen aan de hand van bijvoorbeeld een S.W.O.T.-analyse of per onderdeel van

de visie meer in de vorm van een gesprek. Dit kun je in kleine groepjes, maar ook plenair

doen.

Wees hierbij eerlijk, realistisch, maar ook genadig voor elkaar en jezelf als het een moeilijk

jaar was. Bekijk welke externe en welke interne factoren positief of negatief van invloed

waren.

Schrijf dit op een groot vel papier en kies evt. een top 3 uit.

Wat kan er?

Hier ga je dromen. Hoe ziet de Sportcommunity er over zeven jaar uit (of een ander aantal

jaren als dat beter past)? De regel is dat er geen beperkingen zijn qua mensen, geld of

middelen. Deze oefening moet met een grote glimlach op ieders gezicht gebeuren!

Soms helpt het om na te denken over datgene wat jou zo enorm tegenstaat in de status quo

in jouw wijk. Wellicht is dat jouw ‘heilige ongenoegen’ waar je je voor aan de slag mag gaan.

Dit kun je op allerlei manieren doen; Je kunt thema’s meegeven zoals ‘mensen uit de wijk’,

`teamleden’, ‘de kerk’ of ‘geestelijk’, ‘discipelschap’ en ‘persoonlijk’. Je kunt dit eerst

individueel doen of in groepjes.

Ook hier schrijf je alles weer op en probeer je het daarna te rubriceren.

Vanuit deze fase kun je ook een visie omschrijven. Eén mooie volzin die je goed kunt

onthouden is natuurlijk het mooiste.

Ook moet je uit deze visie al globaal wat doelen gaan halen die samen de visie vormen en

deze opschrijven.
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Wat is mogelijk?

In deze fase ga je weer wat realistischer worden en ga je kijken in hoeverre de doelen

haalbaar zijn en wat ervoor nodig is om dat te halen. Daarna ga je nadenken hoe je dat gaat

behalen. Hierbij hoef je nog niet heel concreet te worden dat doe je bij de volgende stap.
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Wat gaan we doen?

Nu mag je concreet worden. Om de doelen en daarmee de visie te behalen over zeven jaar

te halen, moet er morgen wat gebeuren. Daarom mag je per doel plannen gaan maken die

je in het komende jaar (of kwartaal) wilt gaan behalen. Per plan mag er een naam worden

opgeschreven die de verantwoordelijkheid op zich wil nemen dat dit plan ook wordt

uitgevoerd. Dit kan een teamlid zijn, maar ook de Sportcommunityleiders.

De plannen kun je vervolgens nog in stappen uiteenzetten met namen erachter wie wat

doet. Zo kun wordt het behapbaar en overzichtelijk.

Als je de kansen en wat je nog wel en niet weet voor het uitvoeren van de stap, kun je dat

ook gaan opschrijven.

De stappen zet je in een schema zoals de onderstaande tabel die je kunt ophangen in jullie

ruimte zodat steeds zichtbaar blijft wie wat mag doen. 

Door elkaar positief te stimuleren en te helpen waar nodig, komt zo stap voor stap, plan voor

plan, doel voor doel de visie steeds dichterbij.

Zorg tijdens zo’n visiedag of -moment voor voldoende rust en inspiratie. Juist het individuele

en gezamenlijke luisteren naar God en het zoeken naar Zijn wil zijn onmisbaar op zo’n dag.

Je kunt ervoor kiezen om iemand buiten je team te vragen om je op zo’n dag te inspireren

en te begeleiden.
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