
 

 

 

 

Workshops KWBN-Kennisbijeenkomsten 
 
Tijdens de KWBN-kennisbijeenkomsten 2019 bieden we drie verschillende 
workshops aan. Er zijn twee workshoprondes van ieder een uur. Je kunt dus aan 
twee workshops meedoen. Hieronder ons aanbod: 

 

Workshop ‘Nieuwe wandeldatabase & Online Inschrijven’ 
 

Voor de wandelevenementen van lidorganisaties heeft KWBN een nieuwe database ingericht, 

inclusief een module voor online inschrijven en betalen. Tochtcoördinatoren gaan deze database 

vanaf najaar 2019 gebruiken om de gegevens van hun wandelevenementen in 2021 in te voeren. 

Dat doen zij niet langer via het KWBN Extranet, maar via MijnKWBN.nl, ons nieuwe online portaal 

voor functionarissen van lidorganisaties. Tijdens deze workshop leggen KWBN-medewerkers uit hoe 

het nieuwe systeem werkt. We navigeren er samen doorheen en doorlopen alle stappen die je moet 

zetten om de evenementgegevens in te voeren. Daarnaast leggen we uit hoe je ‘Online Inschrijven’ 

gebruikt en wat daarvan de voordelen zijn voor wandelaars en voor jouw organisatie. Na het volgen 

van deze workshop ben je in staat om zelfstandig met het nieuwe systeem te werken. 

 

Workshop ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’  

 

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) is ontwikkeld door Team Sportservice. Met deze succesvolle 

methode gaan verenigingen de strijd aan met het vrijwilligerstekort. De ervaring leert dat gemiddeld 

80% van de verenigingsleden die aan een MVKT-traject meedoen bereid is tot vrijwilligerswerk. Zo 

heeft de methode de afgelopen acht jaar bij ruim 1.500 verenigingen al meer dan 50.000 vrijwilligers 

opgeleverd. Tijdens deze workshop neemt een medewerker van Team Sportservice je mee in de 

mogelijkheden om succesvol vrijwilligers te werven en te behouden. Daarbij komen de volgende 

onderwerpen ter sprake: 

1. Knelpunten van (sport)verenigingen. 

2. Vrijwilligersproblematiek binnen de (sport)vereniging. 

3. Hoe ben jij zelf eigenlijk vrijwilliger geworden? 

4. Wat is het echte probleem van de vereniging? 

5. De vijf stappen op weg naar succes! 

 

Workshop ‘Wandelnetwerk’ 

 

Bij deze workshop bepaal je samen met de andere deelnemers zelf de inhoud. Onder leiding van een 

KWBN-vrijwilliger ga je een uur lang in gesprek met collega-bestuurders over onderwerpen die jullie 

aan het begin van de sessie gezamenlijk hebben vastgesteld. Zijn er zaken waar je tegenaan loopt en 

waarover je advies wilt inwinnen? Of heb je goede voorbeelden/ervaringen te melden? Door ze te 

delen, kun je van elkaar leren en elkaar inspireren. Niemand hoeft een bestaand wiel uit te vinden: 

samen kom je verder!   

 
 
 

 


