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Voordelig sportmateriaal en teamkledij voor

je club

Via onze partner Trainersmateriaal.be krijgt jouw club

voortaan extra voordeel bij de aanschaf van:

Sportmateriaal: krijg een directe korting van 10% op alle sport- en

trainersmaterialen die je op de webshop van Trainersmateriaal.be terug

vindt (uitgezonderd ballen en kledij).

Teamkledij:

Krijg 50% korting op de cataloogprijs voor je teamkledij van de

merken Jako of Erima.

Laat je kledij voordelig bedrukken.

Maak gebruik van een eigen clubshop waarin je leden zelf

bestellingen doen. Deze worden automatisch voor je club

afgehandeld door Trainersmateriaal.be!

Samenaankoop ballen:

Koop voordelig ballen aan voor je club via de jaarlijkse

“samenaankoop” van ballen door Sporta-clubs (periode mei/juni).

Door de aankoop te bundelen, koopt je club extra voordelige

(zaal)voetballen,  volleyballen en/of basketballen aan.

Ontdek dit clubvoordeel

Bekijk jouw andere clubvoordelen

Sporta legt uit - Wat staat er op de planning?

Met de reeks “Sporta legt uit” informeren we jouw club via webinars over de

laatste nieuwigheden en services van de Sporta Team-ondersteuning.  Mis

niets en blijft 100% up-to-date!
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Start met een

multisportaanbod - 26/4/ '22

In deze webinar ontdek je wat

multisport is,    waarom dit voor

kinderen zo belangrijk is en waarom

jouw club hierop zou moeten

inzetten. Bovendien ontdek je  hoe

Sporta Team jou ondersteunt bij de

uitbouw  ervan. 

Alle info

Een v lotte heraansluiting van

je club - 3/5/ '22

De jaarlijkse heraansluitprocedure van

je club en leden bij Sporta Team

steekt vanaf 1 mei in een nieuw jasje.

In dit webinar wordt uitgelegd hoe je

je club op een vlotte manier

heraansluit en welke nieuwigheden

je hierover moet weten.

Alle info

Sporta legt uit  - Wat heb je gemist?

1.  Inschrijvingen en betalingen opvolgen via Mijn Beheer

Met de inschrijfmodule in Mijn Beheer maak je eenvoudig formulieren op.

Leden kunnen zich hiermee online aansluiten, inschrijven voor clubactiviteiten

of zelfs kledij/materiaal/wafeltjes/… van je club aankopen. Bovendien kan je aan

de formulieren online betalingen koppelen. Ontdek hier alle info en de opname
van de webinar.

2.  Aan de slag met digitale lidkaarten

Als clubbestuurder kan je eenvoudig digitale lidkaarten raadplegen en versturen

naar je leden via Mijn Beheer. Bovendien hebben je leden ook zelf steeds

toegang tot hun digitale lidkaart. Benieuwd naar de voordelen van digitale

lidkaarten voor jouw club en hoe je deze gemakkelijk kan invoeren? Ontdek
hier alle info en de opname van de webinar. 

7 mei - Dag van de Club-API

Op 7 mei 2022 ontvangen we onze

Sporta Team club-API’s samen met de

club-API’s van Fros in De Nekker te

Mechelen. We appreciëren het

engagement dat club-API’s op zich

nemen en daarom hechten we veel

belang aan correcte ondersteuning.
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Op de ‘dag van de club-API’ zal er dus

veel aandacht zijn voor ontmoeting

en uitwisseling. We voorzien een

intervisie onder deskundige

begeleiding van ICES, hier is er ruimte

om cases te bespreken maar ook om

aan de slag te gaan met de toolkit

(S)GG in jouw sportclub.

Nog niet overtuigd? Bekijk samen

met jouw club-API dit programma en

schrijf je als de bliksem in!

Bekijk het programma en schrijf in!

Een welkomstmail van Sporta
Team voor je leden.

Wist je dat…

leden die je bij Sporta Team

aansluit voortaan automatisch

een welkomstmail van Sporta

Team toegestuurd krijgen.

Je leden ontdekken er in wie Sporta Team is en van welke

ledenvoordelen ze genieten. Benieuwd? Bekijk hier een voorbeeld

welkomstmail.

Via die welkomstmail ook de digitale lidkaart van het lid wordt

bezorgd.

Let op:  enkel wanneer het e-mailadres van het lid bij aansluiting geregistreerd

staat, wordt de welkomstmail verstuurd!

Sporta bijscholingen �
Sporta organiseert in het voorjaar heel wat interessante bijscholingen op maat

van bestuurders en trainers! Ontdek ons volledige aanbod op de website

www.sportateam.be/bijscholingen.  Hier alvast een kleine sneak peak.
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Elke bestuurder in

zijn/haar talent

Boek winst door talenten

en taken te koppelen

binnen je bestuur!

Opleiding tot club-

API

Volg de opleiding tot

Aanspreekpunt

integriteit!

Webinar

Bewegingsschool

Brede motorische

ontwikkeling bij peuters

en kleuters.

Clubbinding - interne

communicatie

Genereer meer

betrokkenheid door sterk

te communiceren.

Ontdek je clubvoordeel Bekijk het programma

Bekijk alle bijscholingen

Vluchtelingen verwelkomen in jouw
club

Naar aanleiding van de vele gezinnen die

Oekraïne momenteel ontvluchten voor de

oorlog, krijgen we de laatste dagen

regelmatig de vraag of clubs vluchtelingen

kunnen aansluiten. Bij Sporta Team is iedereen welkom, dus ook vluchtelingen.

Personen met een erkend vluchtelingenstatuur hebben zelfs recht op een

compensatie van hun lidgeld bij Sporta Team via het sociaal tarief.

Alle info

Ga gratis naar de dag van de
sportclubbestuuder op 7 mei

De Dag van de Sportclubbestuurder is dé

bijscholings- en ontmoetingsdag voor

sportclubbestuurders.  Deelnemers kiezen hun

eigen programma en volgen de workshops en

sessies die passen bij hun eigen interesses en

behoeften. Doordat je bestuursleden zich op deze

manier bijscholen, wordt ervaring aangescherpt met nieuwe kennis en

competenties. Onontbeerlijk voor een future-proof sportclub! Het

deelnamegeld hoeft alvast geen drempel meer te zijn om deel te nemen. Want

dit krijg je integraal terug via jouw clubvoordeel!
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Kies voor jouw gezondheid, kies nu voor
CM.

Als het over je gezondheid gaat, wil je niet kiezen.

Daarom geniet je bij CM allerlei voordelen. Zoals

de tegemoetkoming op lidgeld bij de sportclub of

sportkamp. Die en vele anderen maken de zorg

voor jou en je gezin een stuk betaalbaarder.

Ontdek ze snel op www.cm.be/debestekeuze.

Boomgaardstraat 22 bus 50 - 2600 Berchem

T. +32 3 361 53 40

Je ontvangt deze e-mail omdat je

ingeschreven bent voor de nieuwsbrief van

Ex peditie natuurpunt, een uitdaging voor

jouw club?

Inspirerend, uitdagend en hartverwarmend: Expeditie

Natuurpunt is één van de meest bijzondere

ervaringen die je als team kan meemaken. Twee

dagen lang trek je met 4 te voet, op de �ets of per

kano door de mooiste natuurgebieden in Vlaanderen.

Om mee te doen haal je geld op voor jouw favoriete

natuurgebied. 

Kies je wandel- of �etsroute en schrijf in tot 20 april via:

https: //expeditie.natuurpunt.be. Hulp nodig bij je inzamelactie? Jasmien helpt je

graag verder! Aarzel dus niet om ze te contacteren.

Sporta Team
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E. team@sporta.be

W. www.sportateam.be

Sporta Team

Uitschrijven
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