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Figuur 2 laat zien dat ook verenigingen die

enigingen hebben een andere ondersteu-

lijkt raadzaam om in het gemeentelijk ver-

de toekomst (zeer) zonnig inzien te kampen

ningsvraag dan de verenigingen met een

enigingsondersteuningsbeleid rekening te

hebben met uitdagingen, in het bijzonder

somber toekomstbeeld, die vooral moeite

houden met verschillen in toekomstbeeld

wat betreft de beschikbaarheid van vrij-

hebben nieuwe leden te werven en/of hun

van verenigingen, en de uitdagingen waar-

willigers en de accommodatie. Deze ver-

huidige leden vast te houden. Kortom, het

mee ze zich geconfronteerd zien.

Figuur 2 Uitdagingen voor verenigingen uitgesplitst naar toekomstbeeld (in procenten, n=526)

Bron: Mulier Instituut, Verenigingspanel 2009, 2012 en voorjaar 2019.
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Meer dan twee vijfde van de sportverenigingen (44%) ziet de toekomst van de vereni-
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Bron: Mulier Instituut, Verenigingspanel voorjaar 2019.

ging (zeer) zonnig in. Daar staat tegenover
dat een op de tien sportverenigingen de
toekomst van de vereniging (zeer) somber

45%

inziet en vreest dat de club er over tien jaar
niet meer is. Dit is een verdubbeling ten
opzichte van 2009, toen 6 procent van de
verenigingen somber was over de toekomst

11%

(zie figuur 1). Vooral kleine clubs (≤ 100 leden)
en clubs zonder eigen accommodatie vrezen voor hun bestaan.
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algemeen wat minder optimistisch worden
over de toekomst. Het teruglopend ledenaantal baart daarbij de meeste zorgen
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(figuur 2). Verenigingen houden hiervoor
voornamelijk omgevingsfactoren verantwoordelijk, zoals vergrijzing, individualisering en een afnemende populariteit van hun
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Figuur 1 Ervaren toekomst sportverenigin-
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gen in 2009 (n=623), 2012 (n=493) en 2019
(n=526; in procenten)
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