
De verkiezing Club van het Jaar is een initiatief van
NOC*NSF, AD.nl, LKCA, Kunstbende & Rabobank

De verkiezing 
in een notendop



Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen op het 
gebied van sport en cultuur. Ze vormen samen het grootste sociale 
netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze 
samenleving. 

Ook dit jaar vieren en belonen we het fenomeen verenigen, de 
initiatieven die zij nemen en het vrijwilligerswerk binnen 
verenigingen. Met de verkiezing Club van het Jaar geven NOC*NSF, 
AD.nl, LKCA, Kunstbende & Rabobank hier invulling aan.

De verkiezing Club van het Jaar zet dit jaar de veerkracht van clubs 
centraal. Zodat iedereen kan zien wat voor mooie en 
hartverwarmende initiatieven clubs het afgelopen jaar opgezet 
hebben om bijvoorbeeld het hoofd boven water te houden, binding 
te houden met hun leden en ondersteuning te bieden aan 
buurtbewoners in tijden van corona. De verkiezing geeft 
verenigingen de erkenning en waardering die ze verdienen. Doe je 
mee?

De verkiezing Club van het Jaar is onderdeel van Rabo ClubSupport. 
Rabo ClubSupport biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, een 
netwerk en financiële ondersteuning. Om ze sterker te maken, voor 
nu en in de toekomst.

Achtergrond 



Heeft jouw club afgelopen jaar mooie initiatieven genomen en verdient de 
club het daarom in de schijnwerpers te staan? 

1. Meld je club aan op clubvanhetjaar.nl. De opgegeven motivatie om te winnen is 
hierbij heel belangrijk.
2. De club verzamelt zoveel mogelijk stemmen.
3. De sport- en cultuurclub met de meeste stemmen binnen de gemeente worden 
gemeentewinnaar.
4. Van alle gemeentewinnaars binnen de provincies worden de 12 
provinciewinnaars sport en 12 provinciewinnaars cultuur bepaald op basis van het 
aantal behaalde stemmen en de opgegeven motivatie.
5. Nieuw: één sportclub en één cultuurclub ontvangen van de jury een wildcard 
alleen op basis van hun opgegeven motivatie.
6. Alle provinciewinnaars en de 2 wildcardwinnaars worden in de week van 1 juni 
door de jury online in een persoonlijk gesprek beoordeeld.
7. De landelijke winnaars in de categorie sport en cultuur worden op 9 juni bekend 
gemaakt tijdens de feestelijke Award uitreiking en ontvangen dan hun prijzen.

Hoe werkt het?

https://www.clubvanhetjaar.nl/nomineren?utm_source=sportbond


Planning



En dit zijn de prijzen…
De winnaar, in de categorie sport en cultuur, van de verkiezing 
Club van het Jaar 2021 wint naast erkenning en waardering voor 
de getoonde veerkracht in het afgelopen jaar de volgende 
prijzen:

• De titel ‘Club van het Jaar 2021’
• Masterclasses waarmee de vereniging zich verder kan 

ontwikkelen
• Een professionele promovideo waarmee de vereniging 

zichzelf nog meer in de spotlights zet
• Regionale- en landelijke media aandacht.

Alle gemeente-, provincie- en landelijke winnaars ontvangen 
bovendien een online embleem, welke ze een jaar lang in hun 
communicatie mogen inzetten.



Aandacht voor de verkiezing en de deelnemers vindt plaats via een speciale verkiezingsbijlage 
bij de landelijke en regionale dagbladen van het AD, radio, video’s, persberichten, artikelen, 
banners, social media en advertenties. 

Bekijk hier de video’s van de vorige verkiezingen en de bijlage in het AD. Bekijk hier de website, 
Facebook, Instagram en Twitter van de verkiezing Club van het Jaar.

Exposure in media

https://www.youtube.com/channel/UCCphF_kLPeo11ewm8L3gVvg/videos
https://issuu.com/medialab-pg/docs/bijlage_verkiezing_club_van_het_jaa
https://www.clubvanhetjaar.nl/
https://www.facebook.com/clubvanhetjaar/
https://www.instagram.com/clubvanhetjaar/
https://twitter.com/clubvanhetjaar


De ambassadeurs van de verkiezing Club van het Jaar 2021 zijn Erben Wennemars en Typhoon!
Zij enthousiasmeren clubs om mee te doen aan de verkiezing, zorgen dat de veerkracht van de clubs gezien en 
gewaardeerd wordt en zijn aanwezig bij de Awarduitreiking op 9 juni.

Ambassadeurs



Roep je eigen Club van het Jaar uit!
Lift mee op de kracht van de verkiezing Club van het Jaar en ontvang aan het einde van de 
verkiezing een overzicht hoe jouw verenigingen het gedaan hebben qua behaalde stemmen 
en hun motivatie om te winnen. Interview vervolgens bijvoorbeeld de top 5, roep je eigen 
Club van het Jaar uit, zorg voor een mooie prijs en zet deze club in de schijnwerpers. 

Voordelen:
• Je hebt een Club van het Jaar onder jouw eigen verenigingen, blijk van waardering en 

erkenning voor de veerkracht die jullie clubs het afgelopen jaar getoond hebben
• Clubs vinden het leuk om tegen ‘eigen’ clubs te strijden. De kans op (fanatieke) 

deelname aan de verkiezing wordt groter, waardoor meer clubs in de schijnwerpers 
komen te staan. Bovendien is de kans groter dat jouw verenigingen gemeente, 
provincie of landelijke winnaar worden.

• Clubs maken 2 keer kans op de titel Club van het Jaar: de landelijke titel én de titel 
onder alle verenigingen binnen jullie bond.

• Het kost de bond weinig tijd, geld en inspanning om een eigen Club van het Jaar te 
kiezen, want je lift mee op de bestaande verkiezing Club van het Jaar. 

Kies als sportbond ook een Club van 
het Jaar



De winnaars van afgelopen jaren
Club van het Jaar Sport 2018: Basketbalvereniging Crackerjacks: verenigingsfilm
Club van het Jaar Cultuur 2018: Muziekvereniging Soli: verenigingsfilm

Club van het Jaar Sport 2019: Basketbalvereniging Triple ThreaT: uitzending Hart van Nederland
Club van het Jaar Cultuur 2019: Music All Enschede: huldiging

De verkiezing Club van het Jaar is in 2020 niet doorgegaan vanwege Corona.

https://youtu.be/7eEd1yc4hjs
https://youtu.be/HTV0BrrsfJw
https://fb.watch/4jb06jETGR/
https://www.facebook.com/MusicAllEnschede/videos/386721242187551/


Contact
Meer informatie over de verkiezing Club van het Jaar vind je op www.clubvanhetjaar.nl
Vanaf 31 maart is deze website geheel afgestemd op de verkiezing van 2021.

Heb je vragen over de verkiezing neem dan contact op met Pascal Schepers. Dan ontvang je alle informatie gedurende de 
verkiezing die je nodig hebt om jouw achterban te informeren: pascal.schepers@nocnsf.nl

Facebook | Instagram | Twitter | Youtube

https://www.clubvanhetjaar.nl/?utm_source=sportbond
mailto:pascal.schepers@nocnsf.nl
https://www.facebook.com/clubvanhetjaar/
https://www.instagram.com/clubvanhetjaar/
https://twitter.com/clubvanhetjaar
https://www.youtube.com/channel/UCCphF_kLPeo11ewm8L3gVvg?view_as=subscriber
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De verkiezing Club van het Jaar is een initiatief van
NOC*NSF, AD.nl, LKCA, Kunstbende & Rabobank

Aandacht en waardering 
voor al het moois dat juist nu 
op de verenigingen 
plaatsvindt. 

Doe mee!


