Verenig
gingsmonitor en Sp
portsponso
oring

In september 2008 zijn de resu
ultaten
gepresenteerd van het onderzo
oek
Verenigingsmonitorr 2007 dat in
n het
najaar va
an 2007 is uitgezet bij het
Verenigingspanel. Uit
U de resulttaten
blijkt datt het best po
ositief geste
eld is
met de Nederlandse
N
e sportverenigin
ngen.
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Verenigingen werke
en aan de
toekomsst. Dit blijkt onder
o
ande
ere uit
het bezig
g zijn met aanpassen
a
en/of
e
uitbreide
en van de bestaande
activiteiten. De helftt van de
verenigin
ngen is actief bezig me
et
introduce
eren van nieuwe sport- en
spelactivviteiten en het
h flexibiliseren
van lidm
maatschaps-- en
contributtievormen en
e heeft een
n
groeiambitie voor 2012.
Fig.1 Mate
e waarin club
bs de toekomsst zien
sombeer

niet
zonnig
en niet
somber

(zeer)
zonnig

Natuurlijkk hebben ve
erenigingen met
probleme
en te kampe
en. Van de
verenigingen geeft 87%
8
aan dat zij
één of me
eer knelpun
nten ervaartt. De
meeste vverenigingen
n (66%) ma
aken
zich zorgen over de leden (m.n.. het
ledental) gevolgd do
oor (59%) ka
ader/
vrijwilligers (m.n. vrijwilligerstekkort).
Ondanks deze zorge
en beschouwen
veel verenigingen (8
82%) zich alls
(zeer) ste
erk en zien zij
z de toeko
omst
van club (zeer) zonn
nig in (figuurr 1).
ug te vinden
n in:
Meer hierrover is teru
Verenigin
ngsmonitor 2007, de sttand
van zaken bij sportve
erenigingen
n in
het persp
pectief van moderniseri
m
ring
(www.mu
ulierinstituutt.nl/
monitorin
ng/verenigin
ngspanel/
verenigingsmonitor/))
Eind nove
ember word
dt de
Verenigin
ngsmonitor 2008
2
uitgezzet bij
het Veren
nigingspane
el. De
verenigingsmonitor is een jaarlijjks
terugkere
end onderzo
oek (in opdrracht
van NOC
CNSF en met
m steun van
v het
ministerie
e van VWS)) om de ont-wikkelingen bij veren
nigingen te
Dat betekentt dat enkele
e
volgen. D
vragen (tw
wee)jaarlijk
ks terugkere
en.
Ook kome
en ook andere actuele
e
onderwerrpen aan de
e orde.

Het W.JJ.H. Mulier Instituut is het
centrum
m voor sociaalwetenschappelijk sporttonderzoek.
e kennis,
Het insttituut bundelt de
ervaring
g en capaciteit van
v
sporton
nderzoekers van
n de
Universsiteiten van Amssterdam,
Tilburg,, Utrecht en Gro
oningen en
van voo
ormalig onderzo
oeksbureau
Diopterr – Janssens & Van
V
Bottenb
burg bv. Voor
beleidsmakers en
ult het
wetenschappers vervu
n
instituut niet alleen een
pbouw van
belangrrijke rol in de op
kennis, maar ook in de
e overdracht
van dezze kennis op sp
portgebied.
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Momenteel voert het Mulier
M
Instittuut
een onderzzoekprojectt uit voor Eifffel.
Eén van de
e doelen va
an het projec
ct is
een beeld te
t krijgen va
an de actue
ele
situatie van
n sportsponsoring bij
Nederlandsse sportvere
enigingen en
e de
verwachtingen voor de
e toekomst.. In
dat kader iss ook bij he
et Verenigingspanel een vragenlijst
v
u
uitgezet.
En
nkele
resultaten uit dit onderzoek:
• 56% van alle sportvereniging
gen
beschiikt momente
eel over één of
meer sponsors;
s
• 62% van alle vere
enigingen vindt
sponso
orwerving en
e -binding
(zeer) belangrijk;
• Het afg
gelopen jaa
ar is 64% va
an
alle ve
erenigingen (helemaal) niet
(zo) acctief geweesst op het ge
ebied
van sp
ponsorwerviing en -bind
ding;
• Belang
grijkste rede
enen hiervo
oor
zijn: te
e weinig perrsonen die dat
d
kunnen (33%) en geen beho
oefte
ponsors (31%);
aan sp
• Het aa
antal sponso
ors bij
verenig
gingen met sponsors
varieert van 1 t/m 200.
Gemid
ddeld aantal is: 23,9;

• Het rap
pportcijfer vo
oor algemen
ne
tevrede
enheid ten aanzien
a
van
n de
belangrrijkste sponsor varieertt
van 5 to
ot 10. Gemiiddeld
rapportcijfer: 8,1;
• De bela
angrijkste za
aken die
verenig
gingen van hun
h sponso
or
ontvang
gen zijn geld (75%) en
goedere
en/producte
en (45%);
• De bela
angrijkste te
egenprestatties
die vere
enigingen bieden
b
aan de
d
sponsors zijn comm
municatie via
v
o.a. kleding, vlaggen, borden,,
briefpap
pier (75%) en
e naamgevving
of -verb
binding (bijv
v. aan
organissatie of gebo
ouw) (40%));
• De bela
angrijkste be
edreiging vo
oor
sponsoring van sportverenig
gingen in Ne
ederland is
volgenss 66% van de
d
verenig
gingen: “Spo
onsoring is
sluitposst, recessie leidt tot
bezuinigingen op het
h
sponsorbudget.”
• 35% va
an alle veren
nigingen ma
aakt
(zeer) g
goed gebruiik van de
kennis en ervaring
gen van haa
ar
leden.

