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1.

Welke tak van sport wordt in de vereniging beoefend?
Bij meer takken van sport de tak van sport die in de club het belangrijkst is, als eerste noemen. Indien
verschillende takken van sport in de vereniging een gelijkwaardige plaats innemen, en de vereniging als
een multi- of omnisportvereniging moet worden beschouwd, ook dat vermelden.

1 Aangepaste sporten

28 Hockey

57 Skatesport/Skeeleren

2 Atletiek

86 Hondensport

58 Skeeleren

3 Autosport

29 Honk- en softbal

59 Skiën/ Snowboarden

4 Badminton

30 Inline hockey

60 Survival

5 Basketbal

31 Jeu de boules/Petanque

61 Taekwondo

6 Base-/softball

32 Judo

62 Tafeltennis

7 Beachvolleybal

33 Kaartspelen (klaverjassen/

63 Tennis

8 Biljart

jokeren, exclusief bridge)

9 Boksen

64 Touwtrekken

34 Kaatsen

65 Triathlon

10 (Hand)Boogschieten

35 Kanosport

66 Turnen

11 Bowlen

36 Kegelen

67 Ultimate Frisbee

12 Bowls

37 Klimsport

68 Vecht- en verdedigingssport

13 Bridge

38 Klootschieten

69 Vliegsport

14 Cricket

39 Koersbal

70 Voetbal

81 Curling

40 Kolven

71 Volleybal

15 Dammen

41 Korfbal

72 Wandelsport

16 Dans

42 Krachtsport

73 Waterpolo

17 Darts

43 Midgetgolf

74 Overige Watersport

18 Denksport

44 Motorsport

75 Windsurfen (wind- en kitesurfen)

19 Duiksport

46 Onderwatersport

76 IJshockey

20 Fietscrossen

47 Paardensport

77 Zaalvoetbal

21 Dynamic Tennis

48 Reddingsbrigade

78 Zwemmen

22 Fietsen/Wielrennen

(reddend zwemmen)

84 Fitness binnen, individueel en
in groep

79 Zeilen

49 Roeien

82 IJssport

50 Rugby

83 Yoga (ook pilates en poweryoga)

85 Fitness buiten, zoals bootcamp

51 Schaatsen/IJssport

23 Golf

52 Schaken

45 Multi- of omnisport, namelijk

24 Gymnastiek/Turnen

53 Schermen

80 Anders, namelijk

25 Handbal

54 Schietsport

26 Handboogschieten

55 Seniorensport

27 Hardlopen/trimmen

56 Sjoelen

2.

Heeft de club een eigen sportaccommodatie of –complex?
De term ‘eigen’ is ruim geïnterpreteerd. Ook wanneer de voorzieningen waarvan de vereniging gebruik
maakt niet in eigendom zijn bij de vereniging, maar zij wel verantwoordelijk is voor het dagelijkse
beheer en onderhoud ervan, is er sprake van een eigen sportaccommodatie of -complex.
 Ja
 Min of meer, de vereniging deelt haar voorzieningen met een (of meer) andere club(s)
 Nee
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3.

Beschikt de club over een eigen kantine?
De term ‘eigen’ is ruim geïnterpreteerd. Ook wanneer de kantine waarvan de vereniging gebruik maakt
niet in eigendom is bij de vereniging, maar zij wel verantwoordelijk is voor de dagelijkse exploitatie
ervan, is sprake van een kantine in eigen beheer.
 Ja
 Min of meer, de vereniging deelt haar kantine met een (of meer) andere club(s)
 Nee

4.

Hoeveel leden en donateurs heeft de vereniging in totaal?
Peildatum september <jaartal>

5a.

Sportende leden

aantal ………………

Niet-sportende leden/donateurs

aantal ………………

Totaal leden

aantal ………………

Hoeveel leden hebben zich vorig jaar (seizoen) bij de vereniging afgemeld?
Aantal ………………

5b.

Hoeveel leden hebben zich vorig jaar (seizoen) bij de vereniging aangemeld?
Aantal ………………

6. Kent uw vereniging momenteel een ledenstop?
 Ja
 Nee

7. Hanteert uw vereniging momenteel een wachtlijst?
 Ja
 Nee

8. Zijn er leden met een migratieachtergrond?
Leden met een migratie achtergrond zijn leden die zelf en/of van wie een of beide ouders in het
buitenland zijn geboren. Als u niet beschikt over het exacte aantal, geef dan een schatting.
 Ja, aantal leden:
 Nee
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9. Zijn er leden met een beperking en/of een chronische aandoening?
Onder mensen met een beperking vallen mensen met een motorische (bewegen), een verstandelijke
(begrijpen) of een zintuiglijke beperking (horen en zien). Bij chronische aandoeningen moet u denken aan
diabetes, epilepsie, astma, (ex-) hartpatiënten. Als u niet beschikt over het exacte aantal, geef dan een
schatting.
 Ja, aantal leden met een beperking ………………
aantal leden met een chronische aandoening ………………
 Nee

10. Welk percentage van de sportende leden neemt deel aan de formele of officiële competitie?
Als u niet beschikt over het exacte aantal, geef dan een schatting.
Percentage leden dat aan een officiële competitie deelneemt ………………
 Weet niet

11. Zijn er topsporters of topsporttalenten in uw vereniging?
Topsporters zijn sporters die minstens tot de besten in hun regio behoren en deelnemen aan
wedstrijden/toernooien op nationaal niveau en/of gekozen zijn in een regionale/nationale selectie van de
Bond of in een TSV selectie (TopSportVereniging).
 Ja, aantal leden ………………
 Nee

12. Hoe is het ledenbestand opgebouwd naar leeftijd?
Geef in percentages weer wat de verhouding van de verschillende leeftijdscategorieën in het leden
bestand is. Komt een leeftijdscategorie niet voor dan noteert u daar een 0.
Jeugdleden

tot 12 jaar

………………%

Jongeren

12 tot 18 jaar

………………%

Jongvolwassenen

18 tot 30 jaar

………………%

Volwassenen

30 tot 65 jaar

………………%

Pensioengerechtigden

65 jaar en ouder ………………%
100%

13. Heeft uw verenigingen een leden(groei)ambitie voor 2016?
 Ja we willen groeien, voornamelijk door leden te werven
 Ja we willen groeien, voornamelijk door leden te behouden
 Ja we willen groeien, maar hebben geen speerpunten voor wat betreft ledenwerving, ledenbehoud of
bepaalde leeftijdsgroepen

 Nee, we willen niet groeien
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14. Met welke van de onderstaande organisaties/instanties heeft uw vereniging het afgelopen
jaar (seizoen) samengewerkt?
We spreken van samenwerking als er sprake is van gezamenlijke acties/activiteiten van twee of meer
zelfstandig blijvende organisaties die elkaar aanvullen om gezamenlijke of wederzijds afhankelijke
doelen te bereiken. Meer antwoorden mogelijk.
 Gemeente (bijvoorbeeld als samenwerkingspartner in een project)
 Andere sportvereniging(en)
 Onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo of speciaal onderwijs)
 Naschoolse en buitenschoolse opvang
 Jeugdorganisaties (jeugd- en jongerenwerk, jeugdverenigingen, scouting, Jong-Nederland)
 Buurt-/wijk-/welzijnsorganisatie (buurthuis, buurt(sport)werk, buurtverenigingen, wijk- of dorpsraad)
 Lokale team sportservice/lokaal sportloket
 Lokale sportraad
 Provinciale sportservice/sportraad
 Lokale Jeugdfondsen Sport & Cultuur
 (Sport)fysiotherapeut/huisartsen
 Revalidatie- en/of zorginstelling
 MEE-instelling
 Sportbond
 Instellingen voor kunst en cultuur
 GGD
 Sportschool/fitnesscentrum
 Bedrijven
 Commerciële dienstverlener (accountant, verzekeraar)
 Politie/Justitie
 Andere instantie(s), namelijk ………………
 Geen enkele organisatie/instantie

15a.Kunt u aangeven wat op dit moment voor uw vereniging het belangrijkste knelpunt(en)/
punt(en) van zorg is?
Kruis per kolom steeds 1 knelpunt aan. We willen graag de belangrijkste knelpunten weten (max. 3).
Belangrijkste knelpunt

Knelpunt 2

Knelpunt 3

 Leden (ledenbehoud, -werving,

 Leden (ledenbehoud, -werving,

 Leden (ledenbehoud, -werving,

etc.)
 Kader (tekort, geschiktheid,

etc.)
 Kader (tekort, geschiktheid,

etc.)
 Kader (tekort, geschiktheid,

behoud, etc.)

behoud, etc.)

behoud, etc.)

 Financiën (subsidie, sponsors, etc.)

 Financiën (subsidie, sponsors, etc.)

 Financiën (subsidie, sponsors, etc.)

 Accommodatie (gebrek,

 Accommodatie (gebrek,

 Accommodatie (gebrek,

onderhoud, etc.)
 Wet- en regelgeving (o.a. drank-

onderhoud, etc.)
 Wet- en regelgeving (o.a. drank-

onderhoud, etc.)
 Wet- en regelgeving (o.a. drank-

en horecawet, hygiëne)
 Overig (o.a. evenementen,

en horecawet, hygiëne)
 Overig (o.a. evenementen,

en horecawet, hygiëne)
 Overig (o.a. evenementen,

ongewenst gedrag, samenwerking,

ongewenst gedrag, samenwerking,

ongewenst gedrag, samenwerking,

sportaanbod)

sportaanbod)

sportaanbod)

 Geen tweede knelpunt

 Geen derde knelpunt

 Geen knelpunten/zorgen ga naar vraag 16
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15b. Kunt u per knelpunt toelichten wat het knelpunt inhoudt?
Toelichting knelpunt leden:


Geringe aanwas van leden



Dalend ledental



Behoud van leden en teams



Motivatie en betrokkenheid van leden



Vergrijzing van het ledenbestand



Weinig jeugdleden



Overig, namelijk ………………

Toelichting knelpunt kader:


Tekort/vinden van trainers



Tekort/vinden van scheidsrechters



Tekort/vinden van bestuursleden



Tekort/vinden van overige vrijwilligers



Het vinden van geschikte bestuursleden en vrijwilligers



Geen goede balans tussen betaald en professioneel kader



Problemen rond de organisatie en uitvoering van taken



Overig, namelijk ………………

Toelichting knelpunt financiën


Sponsors haken steeds vaker af



Gebrek aan sponsors, problemen met werven van sponsoren



Stijgende kosten/huurprijzen



Geen financiën beschikbaar voor bepaalde zaken zoals automatisering, clubblad en trainers,
etc.



Geringe subsidie



Geen subsidie



Begroting sluitend houden



Overig, namelijk ………………

Toelichting knelpunt accommodatie


Onderhoud en kwaliteit van voorzieningen/accommodatie



Ruimtegebrek (bijv. sportaccommodatie, kantine, berging)



Capaciteit (veld, zaal, zwembad, etc.)



Gebruik op bepaalde tijden



Uitbreiding bestaande of nieuwbouw accommodatie



Het niet hebben van een eigen accommodatie



Plannen van de gemeente



Overig, namelijk ………………

Toelichting knelpunt wet- en regelgeving


Drank- en horecawet



Milieu wet- en regelgeving, milieueisen



Wetgeving op het gebied van veiligheid (ARBO, sociale hygiëne)



Regelgeving vanuit de sportbond



Auteursrechten



Overig, namelijk ………………
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Toelichting overig


Problemen met beleidsvoering



Contact en samenwerking met gemeente



Evenementen (deelnemers, organisatie) ga naar toelichting evenementen



Ongewenst gedrag, sportiviteit en respect ga naar toelichting ongewenst gedrag



Lokale samenwerking



Vernieuwing sportaanbod



Lokale/landelijke vraag om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen



Overig, namelijk ………………

Toelichting knelpunt overig evenementen


Werving van deelnemers



Behouden van deelnemers



Communicatie richting deelnemers



Overig, namelijk ………………

Toelichting knelpunt overig ongewenst gedrag


Verbaal geweld/ongewenst taalgebruik



Lichamelijk geweld/agressie



Vernieling/vandalisme/diefstal



Discriminatie



Homonegatief gedrag



Seksuele intimidatie



Pesten



Overmatig alcoholgebruik



Overlast (roken, geluid, alcohol, drugs, e.d.)

Toelichting vraag 16
In deze vragenlijst verstaan we onder vrijwilligers die mensen die in beginsel onbetaald en onverplicht een
functie in de sport vervullen. Personen die van de vereniging een onkostenvergoeding ontvangen op basis van
declaraties of een belastingvrije vrijwilligersvergoeding (van maximaal €1.500 belastingvrij per jaar) krijgen,
rekenen wij wel tot de vrijwilligers. Taken waarvan het min of meer vanzelfsprekend is dat deze door de
leden van de vereniging worden verricht (rijden naar uitwedstrijden door ouders van jeugdleden bijvoorbeeld)
of taken waaraan de leden zich niet of nauwelijks kunnen onttrekken (verplichte roulerende kantinediensten
bijvoorbeeld), beschouwen wij hier niet als vrijwilligerswerk. Betaalde medewerkers ontvangen een salaris,
loon voor hun werkzaamheden.

16.

Hoeveel vrijwilligers en betaalde medewerkers (medewerkers met een uurvergoeding,
salaris) waren er het afgelopen jaar (seizoen) binnen uw vereniging actief?
Als u niet beschikt over het exacte aantal, geef dan een reële schatting.
Indien er geen betaalde medewerkers zijn vult u een 0 in.
Aantal

8

Aantal vrijwilligers

………………

Aantal betaalde medewerkers

………………

Totaal aantal medewerkers

………………

Basisvragenlijst sportverenigingen | Mulier Instituut

17.

Beschikt de vereniging momenteel over voldoende vrijwilligers?
 Ja, we zijn niet op zoek naar vrijwilligers
 Ja, maar we zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers
 Nee

18a. Beschikt de vereniging momenteel over voldoende trainers (oftewel instructeurs,
docenten, leraren)?
 Ja
 Nee
 N.v.t., bij ons in de vereniging wordt geen training, les, cursus of instructie gegeven

18b Heeft uw vereniging momenteel vacatures voor betaalde medewerkers en vrijwilligers?
 We hebben geen enkele vacature

ga naar vraag 20

 Enkele vacatures maar niet op cruciale posities
 Enkele vacatures en op cruciale posities
 Te veel vacatures

19. Voor welke functie(s) heeft u een vacature?
Vrijwilligers

Betaalde medewerkers

Bestuur





Training/begeleiding/lesgeven





Arbitrage en jurering





Organisatie wedstrijden en toernooien





Beheer/onderhoud materiaal





Beheer/onderhoud/schoonmaak accommodatie





Organisatie evenementen en nevenactiviteiten





Beheer/onderhoud website, samenstelling





Bar/kantine diensten





Sportmedische zorg/-begeleiding





Vertrouwens(contact)persoon





Andere functies





clubblad
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20. Geef aan in welke mate de onderstaande stellingen gesteund worden binnen uw
vereniging.
Niet mee
eens/niet
Helemaal
De opkomst bij trainingen, instuiven en
toernooien en dergelijke is hoog.

mee

Helemaal

oneens

Mee oneens

oneens

Mee eens

eens



























































































Met (het aantal beschikbare uren in) de
huidige accommodatie op de huidige
locatie kunnen we nog jaren vooruit.
De accommodatie (veld/zaal/zwembad/
clubhuis/kleedkamers, etc.) is in goede
staat.
Zaken als financiering, huur, onderhoud,
beheer, exploitatie en privatisering van
de accommodatie en/of het clubhuis
verlopen naar wens en zijn helder.
De vereniging weet ook specifieke
groepen (mensen met een beperking, met
een migratieachtergrond, etc.) goed te
bereiken.
Sportverenigingen zijn er om hun leden
leuk te laten sporten en niet meer dan
dat
Dit is een vereniging van vrijwilligers en
dat moet zo blijven
De vereniging heeft jaarlijks een positief
financieel resultaat
De vereniging heeft (zonder reserveringen
aan te spreken) altijd ruimte binnen haar
begroting voor onverwachte uitgaven
(tegenvallers of leuke extraatjes).

21. Hoe beschrijft u de financiële positie van de vereniging?
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Zorgwekkend
Minder gezond
Redelijk
Gezond
Zeer gezond
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22a.

Waar zet het bestuur zich het komende jaar met name voor in?
Kruis maximaal drie speerpunten aan.


Ledenbehoud en/of ledenwerving



Ontwikkelen van nieuw sportaanbod



Opzetten van aanvullende diensten, zoals kinderopvang tijdens trainingen/wedstrijden,
naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, etc.



Sfeer en cultuur op en van de vereniging



Sportiviteit en respect/veilig sportklimaat



Werving en behoud vrijwilligers



Deskundigheidsbevordering/opleiding verenigingskader



Professioneel kader (werven, behouden)



Kwaliteit verbeteren bestaand aanbod



Financiën



Beheer en onderhoud accommodatie



Realisatie nieuwe/eigen accommodatie



Publiciteit, PR, communicatie



Activiteitenaanbod



Samenwerking met andere sportvereniging(en)



Samenwerking met onderwijs



Samenwerking met andere niet-sportorganisaties (bijv. school, wijk/buurtorganisatie,
revalidatie- en/of zorginstelling)



Competitie



Realiseren van (top)sportambities



Jeugd



Specifieke doelgroepen



Sporttechnische zaken



Sportmedische zaken



Anders, namelijk ………………

22b. Heeft de vereniging de afgelopen 4 jaar doelstellingen of plannen op papier gezet met
betrekking tot het functioneren van de vereniging/de organisatie van activiteiten in
verenigingsverband?


Ja



Nee

ga naar vraag 23
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22c. Op welke onderwerpen hebben deze voornemens, doelstellingen of plannen betrekking?
Meer antwoorden mogelijk


Werving en behoud vrijwilligers/verenigingskader



Sporttechnische zaken



Sportmedische zaken



Sportiviteit en respect/veilig sportklimaat



Financiën



Ledenwerving en/of ledenbehoud



Activiteitenaanbod



Ontwikkelen (nieuw) sportaanbod



Kwaliteit (verbeteren) sportaanbod



Opzetten van aanvullende diensten, zoals kinderopvang tijdens trainingen, naschoolse opvang,
huiswerkbegeleiding



Communicatie/PR/publiciteit



Deskundigheidsbevordering/opleiding verenigingskader



Professioneel kader (werven, behouden)



Samenwerking met onderwijs



Samenwerking andere sportverenigingen



Samenwerking met andere niet-sportorganisaties (bijv. school, buurtorganisatie en/of
zorginstelling)



Jeugd



Specifieke doelgroepen



Beheer en onderhoud accommodatie



Realisatie nieuwe/eigen accommodatie



Sfeer/cultuur op en van de vereniging



Competitie



Realiseren van (top)sportambities



Anders, namelijk ………………

23. Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de vragenlijst dan kunt u die hieronder
weergeven.
………………………………
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