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Figuur 1 Belangrijkste redenen voor aanmelding sportvereniging
per leeftijdscategorie

De Verenigingsmonitor 2008 toont de
stand van de zaken bij de Nederlandse
sportverenigingen op verschillende
onderwerpen zoals: samenstelling van
het ledenbestand, activiteitenaanbod,
verenigingsbeleid, samenstelling van het
kader, financiën en advies/ondersteuning.
Het verenigingsleven wordt eerder
gekenmerkt door stabiliteit dan door
dynamiek. Toch zijn er enkele verschillen
in resultaten tussen 2008 en 2007.
In 2008 is de aandacht voor
leden(werving) enigszins afgenomen ten
opzichte van 2007:
• verenigingen maken zich minder
zorgen over een mogelijke daling van
het ledental en een geringe aanwas
van leden (2008: 69%; 2007: 76%);
• het aandeel verenigingen met
ledenwerving als speerpunt is gedaald
(2008: 39%; 2007: 44%);
minder verenigingen wensen
professionele ondersteuning bij
ledenwerving (2008: 34%; 2007 30%);
• ledenwerving bij verenigingen is
minder gericht op jeugd (t/m 17 jaar)
(2008: 44%; 2007: 54%).

Overige resultaten uit de
Verenigingsmonitor 2008:
Sportverenigingen gezellig
• 52% van de clubs heeft een
groeiambitie voor 2013;
• 40% van de verenigingen gaat
systematisch na wat de belangrijkste
redenen zijn van aan -en/of afmelding;
• volgens verenigingsbestuurders is
gezelligheid de belangrijkste reden om
lid te worden van een vereniging . Er
zijn opvallende verschillen tussen
leeftijdsgroepen (figuur 1). Bij 45plussers scoort naast gezelligheid ook
gezondheid hoog en bij personen
jonger dan 45 jaar is dat
prestatie/competitie;
de belangrijkste redenen van
afmelding zijn:
- tijdgebrek (vanwege werk, gezin en
studie), bij personen jonger dan 45
jaar;
- gezondheidsklachten, bij 45plussers;
- interesse in een andere sport, bij
jongeren tot en met 17 jaar;
• verenigingen typeren gemiddeld 58%
van hun leden als gezelligheidssporter
en 22% als prestatiesporter.

Figuur 2 Overzicht knelpunten sportvereniging

Het W.J.H. Mulier Instituut is het
centrum voor sociaalwetenschappelijk sportonderzoek.
Het instituut bundelt de kennis,
ervaring en capaciteit van
sportonderzoekers van de
Universiteiten van Amsterdam,
Tilburg, Utrecht en Groningen en
van voormalig onderzoeksbureau
Diopter – Janssens & Van
Bottenburg bv. Voor
beleidsmakers en
wetenschappers vervult het
instituut niet alleen een
belangrijke rol in de opbouw van
kennis, maar ook in de overdracht
van deze kennis op sportgebied.
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Vrijwilligers gezocht
• 87% van de verenigingen kent een of
meer knelpunten (figuur 2), vooral ten
aanzien van het ledenbestand
(69%)en een tekort aan geschikte
vrijwilligers (63%);
• 68% van de verenigingen is op zoek
naar vrijwilligers, voornamelijk
bestuursleden en
trainers/begeleiders;
• 46% van de verenigingen verstrekt
vergoedingen en/of salarissen aan
verenigingskader. Dit zijn met name
grotere verenigingen (>100 leden) en
teamsportverenigingen.
Accommodatie punt van aandacht
Van de verenigingen betwijfelt 40% of ze
met de huidige accommodatie nog jaren
vooruit kan. Verenigingen zonder eigen
accommodatie maken zich meer zorgen
(45%) dan verenigingen met eigen
accommodatie (34%).
Financiën gunstig ingeschat
66% van de verenigingsbestuurders
beschouwt de vereniging als financieel
gezond, 31% van de verenigingen sloot
2007 af met een (beperkt) negatief
saldo.

Maatschappelijke rol
Driekwart van de verenigingen (78%)
vindt dat zij een maatschappelijke
verantwoordelijkheid heeft, vooral ten
aanzien van zogenaamde sportwaarden:
zelfvertrouwen, sociaal gedrag,
prestatievermogen en welbevinden (61%
van de verenigingen). Het merendeel
van de verenigingen (85%) vindt dat
sportiviteit en respect expliciete
aandacht moeten hebben in de
vereniging.
Meer informatie?
Meer informatie is vinden in het rapport:
Verenigingsmonitor 2008, de stand van
zaken bij sportverenigingen
(www.mulierinstituut.nl/
monitoring/verenigingspanel/
verenigingsmonitor/ en
www.NOCNSF.nl/informatiepunt)
De verenigingsmonitor 2008 werd
uitgevoerd door het Mulier Instituut in
opdracht van NOC*NSF en met steun
van het Ministerie van VWS.

