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Competitie is een sportief begrip, concurrentie een economisch. Sportverenigingen merken in
toenemende mate dat het laatste even essentieel voor hen is als het eerste. Ze wedijveren met
commerciële aanbieders, maar ook met elkaar om de steeds schaarser wordende sporters, subsidies en sympathisanten. Willen verenigingen economisch overleven, dan moeten ze zich dringend
professionaliseren en diversifiëren, meent Christoph Breuer. Vasthouden aan het welwillend
amateurisme van weleer werkt naar twee kanten verkeerd: het doet subsidies mislopen en maakt
verenigingen die wél moderniseren aantrekkelijker voor potentiële vrijwilligers en sporters.
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tussen de eisen van je
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menswaardig van die van onze buurlanden.
Ook de remedie voor de geconstateerde
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problemen is niet essentieel anders. Maar
in plaats van de kwaliteit te verbeteren zou
de vereniging er natuurlijk ook voor kunnen
kiezen de kwantiteit te verhogen. Fusies
van gemarginaliseerde clubs, het opzetten
van omnisportverenigingen, het delen van
velden en andere faciliteiten – zijn dat geen
oplossingen die meer voor de hand liggen
en die makkelijker te realiseren zijn? Dit is
een strategie die Breuer onder het vergrootglas heeft gelegd en zijn conclusie was zo
mogelijk nog eenduidiger: schaalvergroting
werkt niet voor sportverenigingen.

Afname van sociaal kapitaal
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gen negeren of banaliseren is een streep

ves gaan komen. Met al die bootvluchtelin-

trekken door je eigen toekomst. De analyse
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len worden ingeschakeld bij de integratie en

sultaten. Hij en zijn studenten hebben de

steeds vaker moet delen met groepjes die

opvang van deze nieuwe stroom asielzoe-
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den de rijen langer. Meer leden betekent
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ook dat er meer mensen bij de club komen

dat laatste is het belangrijkste fundament

die niet helemaal dezelfde waarden delen.

onder het bestaansrecht. Om diezelfde

Het wordt minder ‘gezellig’. Daardoor gaan

reden is het moeilijk het lidmaatschap duur-

sporters op den duur afhaken, en dat zijn

der te maken om wegvallende subsidie te
compenseren. Sporters moeten wel heel

“Sporters gaan op
den duur afhaken,
en dat zijn dan net de
trouwere leden”

duidelijk ervaren dat de dienstverlening
van de club verbeterd is om dat te accepteren. En zo kom je uiteindelijk toch weer op
die verhoging van de kwaliteit uit.”

Een strategie ontwikkelen
Wie zich minder ‘thuis’ voelt in zijn club
en het idee heeft dat anderen de kantjes
er vanaf lopen, vindt dat de club te weinig
rekening houdt met zijn wensen en zal afha-

dan net de trouwere leden. Dit fenomeen

ken. Er zijn voldoende andere verenigingen,

breidt zich ook uit naar de vrijwillige dienst-
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verdwijnen.”
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aan een kwalitatief hoogwaardig aan-

bereidheid zich in te zetten. Kortom: er is

bod en binnen de gemeente een reputatie

een punt waarop het financiële kapitaal van
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Verder lezen…

de vereniging nog wel groeit, maar het soci-

dan stromen de leden vanzelf toe. Wie ver-
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