11. De sportvereniging
KANS

WOW!

NOW

Nederland innoveert de sportinfrastructuur.
Organisatie en ﬁnanciën van sportverenigingen
zijn op orde.

Het aantal sportverenigingen daalt al jaren, terwijl het aantal leden in die
zelfde periode is toegenomen;
14% van de verenigingen heeft een vrijwilligerstekort;
24% van de verenigingen heeft onvoldoende trainers;
31,8% van de verenigingen heeft mensen in loondienst;
Een kwart van de Nederlandse sportverenigingen is vitaal;
In de Open Club index (HAN, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut en
NOC*NSF) blijkt dat 16% van de verenigingen op dit moment kan worden
gezien als Open Club.

HOW?

Het stimuleren van open en ﬂexibele verenigingen en toegankelijker
organiseren van ondersteuningsaanbod:
Er komen afspraken over meer eﬃciëntie in de investeringen vanuit
gemeenten, sport en Rijk in de verenigingsondersteuning.
Er komen nieuwe bindingsvormen, zoals het combineren van meerdere
sporten in één lidmaatschap
Verder uitwerken en verspreiden van de open club
Er komt een modernisering van het verenigingsrecht

Vitaliteitsindex sportverenigingen (% sportverenigingen)

Wat is een open club?
De Open Club gedachte is een ﬁlosoﬁe, een beweging. Een open club heeft
kenmerken zoals een breed gedragen visie en de overtuiging dat interactie
en verbinding met leden en partijen in de wijk, bijdragen aan versterking van
de club. Kenmerken van een vraaggericht, gastvrij, ondernemend en werk
samen met andere organisaties in de wijk.

Financiering van verenigingen staat onder druk
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) signaleert al enkele jaren dat de ﬁnanciële positie van
sportverenigingen verslechtert. Het afgelopen jaar (2017) is deze positie gestabiliseerd.
De categorie met een kwaliﬁcatie ‘redelijk’ is wederom toegenomen en bedraagt inmiddels
ruim 52%. Dit betreft de clubs die (nog) keurig voldoen aan de bancaire rente- en aﬂossings
verplichtingen, maar die niet of nauwelijks in staat zijn om te reserveren voor toekomstige
investeringen.
In 2010 werd de ﬁnanciële positie van 59% van de verenigingen als ‘goed’ of ‘uitstekend’
aangemerkt.
Eind 2016 is het percentage dat in deze categorieën zit nog ‘slechts’ 40%.
Veel sportverenigingen zijn gezakt naar de categorie ‘redelijk’
Onderstaande ﬁguur (sportaanbiedersmonitor) geeft een ander beeld: hierin zijn ook
verenigingen zonder eigen accommodatie meegenomen:
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