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Inschrijvingsmoment 
Checklist 

 
Hét ideale moment om jeugdleden en hun ouders te informeren over de clubwerking is het moment waarop ze 

zich willen inschrijven. 

1. Praktische zaken 

 Bereid je goed voor 

 Zorg voor een duidelijk structuur. Wie doet wat? 

- Wie ontvangt de mensen op de club? 

- Wie geeft de algemene uitleg over de clubwerking? 

- Wie geeft uitleg rond de sportieve afspraken (trainingsdata, vervoer etc.)? 

- Wie geeft uitleg rond de nevenactiviteiten en verwachtingen naar het lid en zijn ouders? 

 Zorg voor een aangename ruimte waar je rustig kan zitten zonder gestoord te worden. 

 Begin op tijd 

 Hou rekening met gevoeligheden van sommige ouders (vb. sigaretten en bier zijn hier niet helemaal op 

hun plaats) 

 Gebruik eenvoudige taal. Indien nodig: probeer dan tolken in te schakelen 

2. Checklist 

 Bij jeugdleden: geen inschrijving zonder aanwezigheid van de ouders. 

 Welke documenten moet de ouder bij zich hebben voor een rechtsgeldige inschrijving? (Aandacht voor 

spelers met andere nationaliteit en asielzoekers) 

- Paspoort 

- Andere documenten 

 Welke documenten moeten er ingevuld en ondertekend worden? 

- Lidkaart 

- Terugbetalingen: Ziekenfonds, OCMW, … 

- Andere documenten 

 Zorg dat je de juiste gegevens (tel, adres,..) van elk lid noteert. 

 Wat zijn de betalingsmogelijkheden? 

- Cash 

- Overschrijving 

- Afbetalingsplan 

  Wat zijn de kortingsmogelijkheden? 

- Gedifferentieerde clubtarieven (gezinskorting, …) 

- Papieren ziekenfonds 

- Papieren OCMW 
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- Andere kortingsmogelijkheden 

 Welke documenten worden er met de ouders overlopen en meegegeven? 

- Onthaalbrochure 

- Jaarprogramma van clubactiviteiten 

 Waarom nevenactiviteiten? 

 Vragen naar vrijwillig engagement voor één van deze activiteiten 

- Lijst met mogelijke vrijwilligerstaken 

 Verder te bespreken onderwerpen 

- Waarvoor wordt het lidgeld gebruikt? 

- Wat kunnen de ouders van de club verwachten? (vb. gekwalificeerde trainers, infrastructuur, 

veilige omgeving, goede   omkadering en begeleiding..) 

- Verwachtingen uitspreken: aanwezigheid nevenactiviteiten, vrijwilligerswerk, … 

- Heeft de ouder eventueel tijd en zin om als brugfiguur tussen club en de leden of andere 

ouders te fungeren? 

- Zijn er vragen van de ouders zelf? 

 

 

Voor informatie over inschrijving van niet-Belgen: klik hier of contacteer je sportfederatie. 

http://vlaamsesportfederatie.be/uploads/allochtonen/aansluiting_nietbelgen_bij_een_sportclub_pdf.pdf

