Op de website van Parantee-Psylos heb je als club je eigen clubpagina waar je info kan updaten.
Zo helpt Parantee-Psylos haar clubs om promotie te maken. Gebruikers zoeken via de zoekmodule
naar een geschikte club, dus zorg ervoor dat de info up-to-date blijft.
Wijzigingen kan je op ieder moment doorgeven aan lore.schaut@parantee-psylos.be of
anneleen.monsieur@parantee-psylos.be.
Ter info: de clubzoeker werd in het voorbije seizoen maar liefst 4500 keer bezocht!

TO DO
1. Controleer de gegevens: zijn de uren, sporten, doelgroepen, contactgegevens,.. correct?
2. Zorg voor een wervende omschrijving (zie verder) van je werking: in het blauwe veld kan je
alle informatie vermelden die je wenst. Parantee-Psylos voegt er het aantal sportende leden
toe (verplichting goed bestuur) en eventuele aansluiting bij partnerfederatie.
Wist je dat je jouw club terugvindt via www.parantee-psylos.be/sportclubs/clubnaam ?
-

Bv. www.parantee-psylos.be/sportclubs/somival
Bv. www.parantee-psylos.be/sportclubs/g-sport-vorselaar.

TIPS voor een afgewerkte en wervende clubfiche:
5W1H-methode: Geef een antwoord op onderstaande vragen:
-

Wie
Wat
Waar
Wanneer
Waarom
Hoe

De eerste 4 vragen worden beantwoord door de informatie die je up-to-date houdt op de clubfiche,
via velden zoals doelgroep, locatie, plaats en tijdstip. Vooral de laatste 2 kan je nog extra
verduidelijken: Bezorg ons een wervende omschrijving!
-

Optie 1: Schrijf en bezorg ons een wervende omschrijving, zie onder voor sjabloon en goede
voorbeelden
Optie 2: Bezorg ons jouw website/folder/missie zodat we de informatie kunnen overnemen
op de clubfiche

SJABLOON voor de omschrijving blauwe (pas geel fluo aan naargelang situatie club):
- wie heet je welkom (1)
- welk soort/niveau sport of bewegen bied je aan (2)
- eventueel extra informatie (3)
- call to action (4)
Bij clubnaam xxx is iedereen welkom met een xx beperking/met of zonder beperking/ (1)….
In onze club hebben we een recreatief/competitief aanbod/staat plezier centraal/brengen we jou
de basiselementen van de sport bij/maken we van jou een enthousiaste G-sporter/waakt men over
het familiegebeuren/willen we een warme familie zijn voor al onze leden/streven we naar een hoog
niveau sporters/hebben we voor elk wat wils/… (2)

Clubnaam xxx is gelinkt aan zorginstelling xxx / Jaarlijks gaan we met de club op weekend naar de
Ardennen / Onze club ontving in 2019 een BEInclusive Award / … (3)
Wil je graag eens gratis komen proberen of gewoon eens kennis maken? We kijken er naar uit om
je te ontmoeten! Neem zeker een kijkje op de website of neem contact op met xxx naam. (4)

GOED VOORBEELDEN:

