
10 tips voor een goede 

clubwebsite



De website is een levendig en vaak ook lijvige bron aan informatie voor een 
heel breed publiek. We trachten allemaal om alle informatie zo georganiseerd 
en toegankelijk mogelijk maken en een website te hebben die overzichtelijk is 
en de informatie bevat die de (potentiële) G-sporter nodig heeft. 

Vinden (potentiële) G-sporters, je leden, ouders en geïnteresseerden in je G-
sportclub snel algemene informatie terug over de mogelijkheden, het aanbod, 
de contactpersonen,… van jouw club ?
Geeft je website een correct beeld van jouw sportclub, waar je missie en 
waarden uit naar voor komen?

Ontdek onze tips die je hierbij helpen! 



Tip 0: Zorg dat je club online zichtbaar is

Tip 1 : Zorg voor een duidelijk en overzichtelijk overzicht met behulp van de 4 W’s

Tip 2: Gebruik sprekend beeldmateriaal

Tip 3: Houd je website up-to-date (indien mogelijk met behulp van je leden)

Tip 4: Zorg dat de bezoeker weet waarvoor jouw club staat

Tip 5: Maak duidelijk wie voor welk thema aanspreekpunt is

Tip 6: Maak van je website een ideaal toeleiding platform

Tip 7: Verduidelijk de doelgroep tot wie je sportclub zich richt

Tip 8: Vraag de hulp van je partners om de nodige info op je website te voorzien

Tip 9: Geef visibiliteit aan partners en maak hun expertise bekend 

Tip 10: wees ook actief op sociale media en link ernaar vanop je website

Inhoudsopgave



Zorg dat je club online zichtbaar is
Een website is de online sporthal en virtuele cafetaria van je sportclub. Maar hoe begin je 
daar nu aan en welk platform kies je?

De keuze is niet altijd eenvoudig. Kies verstandig! Kijk goed naar wat je sportclub nodig 
heeft en welke opties een meerwaarde bieden voor jou. Om de keuze te 
vergemakkelijken heeft VSF een aantal tools vergeleken.

Bekijk hier de verschillende mogelijkheden.

(Bron: Vlaamse Sportfederatie)

TIP 0

https://www.vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/hoe-begin-je-aan-een-website-voor-je-sportclub


Zorg voor een duidelijk en overzichtelijk overzicht met 
behulp van de 4 W’s

De 4 W’s zijn Wie, Wat, Waar en Wanneer. Een bezoeker van je website moet 
deze heel snel kunnen terugvinden. 

Oefening: ga naar je eigen website. Vind je in 30 seconden een antwoord op de 4 
W’s? 

TIP 1



Gebruik sprekend beeldmateriaal

“Eén beeld zegt meer dan duizend woorden”.

Beelden kunnen bezoekers overtuigen van hun mogelijkheden en 
drempelverlagend werken. Het wordt duidelijk hoe de sport beoefend 
wordt, wat het aanbod inhoudt en welke sfeer er heerst in de club.

TIP 2



Houd je website up-to-date

Zorg dat je website up-to-date is zodat bezoekers geen ‘nieuwtjes’ uit het jaar 2018 te 
lezen krijgen. Doe hiervoor beroep op een verantwoordelijke en pols ook eens bij de 
leden of iemand interesse heeft om hierin te ondersteunen. 

Oefening: van wanneer dateert je laatste nieuwtje?
Oefening: denk na op welke frequentie je input wil plaatsen: frequent vs. haalbaar + 
houdbaar

TIP 3



Zorg dat de bezoeker weet waarvoor jouw club staat
TIP 4



Maak duidelijk wie voor wat aanspreekpunt is
TIP 5



Maak van je website een ideaal toeleiding platform 
Maak ten volle gebruik van je website om je sportaanbod en clubwerking te promoten. Een sporter die overweegt 
om eens te komen proberen, heeft een zo laag mogelijke drempel nodig om tot bij jou te geraken. Een 
contactpagina is goed, maar misschien kan het nog sneller met een simpele klik op ‘ik wil graag eens komen 
proberen, met daar de nodige info en meteen een contact. Op deze pagina kan je ook de link leggen naar de 
clubzoeker van Parantee-Psylos want misschien heeft de bezoeker (ook) interesse in een ander aanbod.

Oefening: 
“Ik ben een sporter en wil eens komen proberen bij deze club. Hoe veel clicks heb ik nodig op de website om actie te 
ondernemen zodat de club weet dat ik wil proberen?”

TIP 6



Verduidelijk de doelgroep tot wie je sportclub zich richt

Zorg dat het voor een bezoeker die ‘toevallig’ op je website botst, duidelijk is tot 

welke doelgroep jouw club zich richt. Draag de term ‘G-sport’ mee uit

TIP 7

Personen met een handicap
Personen met een beperking
Personen met kwetsbaarheid
Fysiek
Verstandelijk

Gehandicapten
Mindervaliden
Fysisch
Mentaal



Geef visibiliteit aan partners en maak hun expertise bekend 

Het is enerzijds een herkenning voor bezoekers die via een partner op je 

website komen en je bent anderzijds een doorverwijzer naar eigen partners 

die een bijkomende ondersteuning kunnen bieden.

Zonder veel woorden wordt duidelijk met wie je samenwerkt en het maakt je 

bezoekers nog wat meer wegwijs in het G-sportlandschap.

TIP 8



Vraag de hulp van je partners om de nodige info op je 
website te voorzien

Overweeg of een link leggen efficiënter is dan de informatie zelf uit te typen 

en up-to-date te houden. Bezoekers verwachten op je website de correcte 

informatie terug te vinden. 

TIP 9



Wees ook actief op sociale media en link ernaar van op 
je websiteTIP 10

Bekijk zeker ook eens onze ‘10 
tips voor jouw sociale media



Checklist

Tip Check

Tip 0: Zorg dat je club online zichtbaar is

Tip 1: Er is een duidelijk overzicht: de 4 W’s zijn in een oogopslag terug te vinden

Tip 2: We maken gebruik van sprekend beeldmateriaal

Tip 3: Onze website is up-to-date

Tip 4: Een bezoeker vindt snel terug waar de club voor staat

Tip 5: Het is duidelijk wie voor welk thema aanspreekpunt is

Tip 6: De website leidt naar een duidelijk toeleiding platform

Tip 7: Het is duidelijk tot welke doelgroep(en) onze sportclub zich richt

Tip 8: We maken gebruik van info van partners om de juiste informatie te voorzien

Tip 9: De verschillende partners staan vermeld op de website

Tip 10: De link naar onze sociale mediakanalen is aanwezig

Check?



Met dank aan de info 
• Webinar ‘Clubbinding for the win’ van VSF (samenvatting)

• Vlaamse Sportfederatie

Gebruik je deze tips? Dan ben je zeker op weg naar 
een goede online zichtbaarheid! Wens je tips op maat 
van jouw club of heb je hulp nodig? Contacteer dan 
lore.schaut@paranteepsylos.be en dan bekijken we 
graag samen met jou wat nog beter kan!

https://www.parantee-psylos.be/nieuws/clubbinding-for-the-win
mailto:lore.schaut@paranteepsylos.be


Clubondersteuner
Lore.schaut@parantee-psylos.be

+32 (0)9 243 11 72

mailto:Lore.schaut@parantee-psylos.be

