Gemeenten belangrijke samenwerkingspartner
van sportverenigingen

65

65

Andere
sportvereniging(en)

15

Gemeente

54

Naschoolse en
buitenschoolse
opvang

15

School
Organisaties
waarmee
verenigingen
samenwerken
(% verenigingen dat
samenwerkt)

(Sport)
fysiotherapeut,
huisartsen

Sportbond

Lokale
sportservice,
lokaal
sportloket

Buurt, wijk,
welzijnsorganisatie

17

15

Lokale
sportraad

Bedrijven
Bron: Jaarbericht
Verenigingsmonitor
2016

16

17

Betrokkenheid bij
maatschappelijke thema’s
en/of projecten
(% verenigingen)

Maatschappelijke oriëntatie
sportvereniging naar achtergrond
(% verenigingen)
30

Totaal

Middel (101 -250 leden)

Eigen accommodatie
Geen eigen accommodatie

29

38
33

43

Klein (=< 100 leden)

Groot (>250 leden)

50

24

45

20

32

44

8

45
Onvoldoende

3
7

41
44

17

36
32

Matig

2

Voldoende

4
23

Goed
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Verenigingen zijn het meest
actief op de thema’s normen en
waarden en sociale veiligheid. Dit
zijn ook de thema’s die, samen
met sportstimulering, op de
korte termijn de aandacht van
verenigingen hebben. Op langere
termijn hebben sportstimulering,
activiteiten voor kwetsbare
doelgroepen en gezondheid de
aandacht van de verenigingen. Het
zijn vooral de grote verenigingen
en verenigingen met een eigen
accommodatie die aandacht hebben
voor de thema’s duurzaamheid,
leefbaarheid en werkgelegenheid/
reïntegratie.

25%

van de Nederlandse sportverenigingen
is vitaal. Deze verenigingen hebben hun eigen
organisatie op orde, zorgen voor regulier
sportaanbod en vervullen daarnaast een bredere
maatschappelijke functie. Deze verenigingen zijn de
natuurlijke samenwerkingspartners in de sport voor
gemeenten en andere maatschappelijke partijen die
in het sociaal domein actief zijn.

89%

16

18
17

30

12 18

3
12

33

10

8
19

34

5
8

13

27

21

22

Voeren activiteiten uit

4
13

11
1. Normen en waarden, pedagogisch
verantwoorde sportomgeving, veilig

47
7

sportklimaat.

8
21
17

31

Aandachtspunten lange termijn
N.v.t.

33

37

25

Aandachtspunt korte termijn
Geen belangstelling

6
44

23

10 17

31%

24

13

21

van de verenigingen is voldoende in staat een bredere
maatschappelijke functie te vervullen. Sportverenigingen zijn
met het organiseren van hun reguliere sportaanbod al van
maatschappelijke betekenis, maar de maatschappelijke functie kan
verder gaan. De grotere verenigingen en de verenigingen met een
eigen accommodatie vervullen vaker een bredere maatschappelijke
functie dan de andere verenigingen. Deze verenigingen zijn vaker
maatschappelijk actief en hebben vaker plannen op dit gebied.

2
37

75%

van de Nederlandse sportverenigingen
werkt samen met een of meer andere
organisaties. Al jaren zijn de gemeente en
andere sportverenigingen de belangrijkste
samenwerkingspartners, direct gevolgd door
scholen en de sportbond. Met de gemeente
wordt voornamelijk samengewerkt omdat het
onderdeel is van subsidie-afspraken.

1
15

van de verenigingen vindt
dat sportverenigingen
een maatschappelijke
verantwoordelijkheid
hebben. Maatschappelijke
verantwoordelijkheid wordt door
clubs vaak beschouwd als inherent
aan het reguliere sportaanbod.

14
9
26

Bron: Jaarbericht Verenigingsmonitor 2016

de club (acitiviteiten in en met de buurt).
6. Werkgelegenheidproject/arbeidsintegratie,

2. Veiligheid (sociale veiligheid op en om de club).

inzet van mensen met een afstand tot de

3. Gezondheid, gezonde leefstijl (bijv. gezonde

arbeidsmarkt.

kantine, alcoholgebruik...).

30

5. Leefbaarheid in de wijk/buurt/omgeving van

4. Duurzaamheid, bijdragen aan verbetering
van het milieu.

7. Sportstimulering, bevorderen sportdeelname
andere (doel)groepen dan reguliere leden.
8. Activiteiten voor kwetsbare doelgroepen
(mensen met een beperking, lage inkomens...).

Lees het volledige Jaarbericht Verenigingsmonitor 2016 op mulierinstituut.nl

