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1. Onderdeel 6 : Sportaanbod op maat 
 

Deze leidraad heeft betrekking tot vraagstuk 6.4 

 

Bij dit onderdeel kan je 6 x 25 punten scoren. Deze 6 punten moeten niet allemaal ingevuld 

worden. Heb je dus maar 2 bewijsstukken dan kan je alsnog 50 punten scoren. 

1. Sportclubcultuur ( klik door op de url om meer uitleg te krijgen bij alle 5 subonderdelen 

onder sportclubcultuur. Zo weet je wat je onder dit onderdeel allemaal kan uploaden als 

bewijs. ) 
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2. Communicatie ( klik door op de url om meer uitleg te krijgen bij alle 6 subonderdelen 

onder communicatie. Zo weet je wat je onder dit onderdeel allemaal kan uploaden als 

bewijs. ) 

 

 

3. Inschrijving ( klik door op de url om meer uitleg te krijgen bij alle 4 subonderdelen onder 

inschrijving. Zo weet je wat je onder dit onderdeel allemaal kan uploaden als bewijs. ) 
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4. Financiën ( klik door op de url om meer uitleg te krijgen bij alle 5 subonderdelen onder 

financiën. Zo weet je wat je onder dit onderdeel allemaal kan uploaden als bewijs. ) 

 

 

5. Toegankelijkheid ( klik door op de url om meer uitleg te krijgen bij alle 8 subonderdelen 

onder toegankelijkheid. Zo weet je wat je onder dit onderdeel allemaal kan uploaden als 

bewijs. ) 
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6. Clubbinding ( klik door op de url om meer uitleg te krijgen bij alle 6 subonderdelen onder 

clubbinding. Zo weet je wat je onder dit onderdeel allemaal kan uploaden als bewijs. ) 
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