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3 december 2021

Op kamp met Sporta

Hey pssst! Wil jij jouw sporters of hun kinderen een
onvergetelijke vakantie bezorgen? Dan staat Sporta
ook in 2022 klaar met een gloednieuw aanbod aan
superkampen.

En moeten we jou nog iets verklappen? De
inschrijvingen zijn zojuist gestart én omdat jouw club

aangesloten is bij Sporta Team, krijgen jouw leden en hun kenniskring €10
korting op een dagkamp en €20 korting op een kamp met overnachting.
Geef jouw leden de code SFL22STE23  door en laat ze genieten van deze
korting!*

* Deze code is geldig van 01/12/2021 tot 31/12/2022.

VERTEL HET VOORT EN SPIJS JE CLUBKAS

Wist je dat ook jouw club geld kan verdienen als je leden op Sporta-kamp gaan?
Per lid dat op kamp gaat kan je club een cashback van  €13 aanvragen. Deze
centjes komen integraal in jouw clubkassa terecht.

Om het jou makkelijk te maken, hebben wij alvast uitgeschreven hoe jij het
aanbod en de kortingscode naar jouw leden kan communiceren. Dat kan via
een nieuwsbrief, een mail of sociale media. Maak het je gemakkelijk en gebruik
ons communicatiemateriaal!

Lees er hier alles over!

Bekijk hier het communicatiemateriaal over de korting bij Sporta Kampen
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Naar meer digitale lidkaarten
in 2022

Maak jij al goede voornemens voor
2022? Wij verklappen er alvast één
van Sporta Team: onze ecologische
voetafdruk verminderen door het
gebruik van digitale lidkaarten te
promoten!

Als club kan je momenteel nog kiezen om fysieke lidkaarten te ontvangen voor
je aangesloten leden. Deze worden met hart en ziel voor je klaar gemaakt en
keurig per post bezorgd. Heel graag zelfs. Maar tegelijkertijd moet gezegd
worden dat het gebruik van digitale lidkaarten een duurzamer alternatief is. Al
meer dan 500 Sporta-clubs kozen ervoor te werken met onze digitale lidkaarten
i.p.v. de fysieke exemplaren.

Spring jij ook op de digitale kar? Bekijk hier hoe je de optie van fysieke
lidkaarten kan uitschakelen en je eenvoudig je steentje kan bijdragen door
te kiezen voor digitale lidkaarten. 

Toch graag nog je fysieke lidkaarten behouden? Wees gerust, dat
kan zeker! Maar weet wel dat we vanaf 1 mei 2022 hiervoor
een administratieve kost van €0,20/lidkaart zullen aanrekenen*.

* Clubs die meespelen in de Sporta-volleybalcompetitie blijven fysieke lidkaarten ontvangen.

Hiervoor wordt geen meerkost aangerekend. Dit wordt opgevangen via de betaalde

competitiebijdrage.

Ontdek hoe je club kan overstappen naar digitale lidkaarten

Mijn Beheer kan weer wat meer

Mijn beheer kreeg er half november weer
heel wat functionaliteiten bij. Zo blijven
we ons inzetten om jouw club nog beter van
dienst te zijn zodat jullie je 100% kunnen
focussen op de sport!

Nu kan je de online inschrijvingen van je leden in groep verwerken en hoef
je niet meer één voor één iedereen open te klikken.

Je clublogo kan toegevoegd worden aan je lidkaarten en deze
kunnen verzonden worden naar een persoon naar keuze.

Clubattesten kunnen nu ook opgemaakt worden per leeftijd en per groep.

Volleyballers kunnen een herinneringsmail voor wedstrijdwijziging
eenvoudig opnieuw versturen met 1 druk op de knop.
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Nog ideeën om Mijn Beheer te upgraden? Mail het naar team@sporta.be.  We
luisteren graag!

Coming up: gratis webinars rond
sponsoring en clubbinding

Corona kan dan wel alles stil leggen, maar
daarom zitten ze bij VSF niet stil.
Ze geven via Herlaad jouw sportclub  extra
aandacht aan 2 thema's, clubbinding en
sponsoring, waar veel sportclubs hulp bij kunnen gebruiken. 

7 december - Sponsorwerving: wie ben je? Wat zoek je?

14 december - Clubbinding: positionering van je club

18 januari - Sponsorwerving: waar begin je?

5 april - Sponsorwerving: hoe werf je en betrek je succesvol?

Geen tijd om een webinar te volgen of ben je een doe-het-zelver? Speciaal voor
jou ontwikkelde VSF een Sponsortoolkit. Een doe-het-zelf-pakket boordevol
info, tips en tricks om je sponsorbeleid een duwtje in de rug te geven.

Ga zelf aan de slag met de sponsortoolkit

EHBO E-learning en kofferkorting

Gezond Sporten vzw werkte samen met de Vlaamse
Trainersschool en het Rode Kruis een e-learning
EHBO   uit. Iedere medewerker of vrijwilliger in een
sportclub kan na het doorlopen van deze e-
learningtool EHBO toepassen indien nodig!

Anderzijds gingen zij een samenwerking aan met
ehbo-koffer.nl. Alle Vlaamse sportorganisaties die een EHBO-koffer bestellen,
genieten met de kortingscode “Gezond Sporten” 10% korting.

Alle info vind je binnenkort op de website van gezondsporten.be

Win tickets voor 'De dag die komt'

Elise Bundervoet: ‘De dag die komt is een verhaal
over loslaten, afscheid nemen, iemand die er nu nog
is maar straks niet meer, een zoektocht naar
waarheid, passionele liefde en verlangen en bovenal
een verhaal over het onuitgesprokene.’

Doe voor 12 december mee aan de wedstrijd en
maak kans op één van de vijf duotickets voor één
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Boomgaardstraat 22 bus 50 - 2600
Berchem
T. +32 3 361 53 40
E. team@sporta.be
W. www.sportateam.be

Je ontvangt deze e-mail omdat je
ingeschreven bent voor de nieuwsbrief van

Sporta Team

Uitschrijven

van de voorstellingen.

Bekijk de trailer

Tijdens de feestdagen genieten ook wij van enkele dagen verlof. Reactie op je
mail of telefoon kan wat langer uitblijven tussen 24 december en 2 januari.

Sporta Team
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