
Stoeiclinics UKV De Halter



profiel

Krachtsportvereniging De Halter is opgericht in 1921 en heeft haar 

thuisbasis in sportzaal De Oude Veiling aan het Heycopplein in Utrecht. De 

worstelafdeling is toonaangevend in Nederland en zelfs in Europa een 

begrip. Dit komt onder andere doordat De Halter elk jaar het internationale 

Paastoernooi voor jeugdworstelaars organiseert met 600 deelnemers uit 17 

landen.

Mede door de vernieuwde accommodatie kan De Halter ook nieuwe 

activiteiten ontplooien. Zo spelen we in op de (sport)behoefte uit de buurt en 

vindt er overdag bijvoorbeeld kinderopvang plaats. Het aantal leden is door 

het aanbieden van recreatiesporten gegroeid tot meer dan 250.



Missie

De Halter wil uitgroeien tot een professioneel aangestuurde 

krachtsportvereniging in Utrecht van 400 leden met Olympisch worstelen 

als kernactiviteit. 

Door samenwerking met andere organisaties, het opzetten van nieuwe 

producten en het uitbreiden van het huidige sportaanbod wil De Halter 

nieuwe doelgroepen bereiken en haar huidige leden behouden.

Met de aanwezigheid van goed opgeleid technisch kader en de inzet van 

betrokken vrijwilligers richt De Halter zich op kwalitatief goede 

begeleiding van haar sporters en op een solide samenwerking met haar 

relaties.

Als vitale sportorganisatie bedient De Halter de recreatiesporter uit de 

omgeving en als toonaangevende topsportvereniging leveren we een 

bijdrage aan de Nederlandse Worstelsport.



Doelgroep

Doelgroep Aanbod Wie

Jeugd 

• jongens 6 – 12 jaar

• meisjes 8- 12 jaar

Stoeiclinics Jürgen Weber

Jeugd 

• meisjes 13 – 16 jaar

Free Style Wrestling De Halter

Jeugd

• 12 – 15  jaar

• 15 – 18 jaar

Jeugd fitness De Halter

Senioren

• 17 – 20 jaar

• 25 - 35 jaar

Grappling (werven nieuwe 

leden)

De Halter

Senioren

• 25 – 45 jaar

Fitness

Zumba

Aerobics

De Halter



• Wat is stoeien?
Bij het stoeispelen gaat het om het spelenderwijs leren duwen,
trekken, tuimelen, balansverstoren, grondstoeien en lichaamscontrole.

• Wat houdt stoeien in?
Bij het stoeien is het belangrijk dat kinderen hun krachten en emoties goed leren 

kennen en door middel van sport en spel zich ontwikkelen. Tijdens de lessen wordt 

ook stil gestaan bij begrippen als plezier, gezelligheid, spel, inspanning, rust en 

ontspanning.

stoeilessen



Product



Mood Board



Productboard

Samenvoegen

PRODUCT: 

Stoeiclinics op scholen

Poster 

Spandoeken

in de stad

Mond tot 
mond reclame

Website 

Enthousiaste
kinderen

Blije ouders

Maatschappelijk
verantwoord



Kostenpost Kosten

Huur speel accommodatie € 21,50 p/u

Personeel(*) € 30,00 p/u

Kleedruimtes/douche toilet € 15,00 p/u

materiaalpakket € 12,50 p/activiteit

organisatiekosten € 15 % over de 

totaal prijs

(*) 1 trainer per 16 leerlingen

Prijstelling



Promotie 



• Doelstelling

• Resultaten

• Plan van aanpak / Activiteiten

• Organisatie

• Materialen

• Accommodatie

• PR en Communicatie

• Deskundigheidsbevordering

• Ondersteuning

• Begroting

Werkplan 


