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Managementinformatie (1) 

Hoofdconclusie 

Voor beleidsmakers die zoeken naar optimale bijdrage van sportverenigingen aan het verhogen van de 

sportparticipatie, lijken twee sporen evident: 

1) De kleine en middelgrote verenigingen lijken vooral gebaat bij ondersteuning om hun kernactiviteiten 

meer succesvol uit te voeren. Deze groep verenigingen is van  belang voor de diversiteit van de 

Nederlandse sportinfrastructuur en vormt de basis voor sportparticipatie. 

2) De grote verenigingen met eigen accommodaties en buitensporten lijken qua ambities het meest geschikt 

om als partners in beleidsuitvoering op te trekken om sportparticipatie te verhogen. 

 

 

 

De ambitie  van verenigingen staat centraal in deze SportAanbiedersMonitor – hoe geven verenigingen vanuit hun 

eigen ambitie invulling aan aanbod, accommodatie en kader, de drie pijlers uit de NOC*NSF Sportagenda 2016. 

De komende jaren wordt het Verenigingspanel uitgebreid met andere lokale sportaanbieders, zodat we ook over 

deze anders georganiseerde sportaanbieders uitspraken kunnen doen. Sportaanbieders zijn organisaties die in de 

eigen omgeving sportactiviteiten organiseren; verenigingen, fitnessondernemingen, tennisscholen, zwembaden, 

maneges, etc. 
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Managementinformatie (2) 

Hoge ambities van sportverenigingen 

De SportAanbiedersMonitor 2012 laat zien dat verenigingen zeer ambitieus zijn. 90% heeft een 

ledengroeiambitie en focust op ledengroei en ledenbehoud. Om leden te werven en te behouden, ontwikkelt 

82% van de verenigingen nieuw sportaanbod. 85% van de verenigingen is actief met ledenbinding en -behoud. 

Met name sfeer verhogende  activiteiten (49%) en extra activiteiten (37%) worden georganiseerd.  

 

Ook lijken verenigingen maatschappelijk actiever te zijn dan in 2008 (Verenigingsmonitor 2008):  

• De meeste verenigingsbestuurders (82%) vinden dat verenigingen een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid hebben.  

• Verenigingen werken meer samen met gemeenten en andere sportclubs dan voorheen.  

• Verenigingen nemen meer deel aan (43%) en hebben meer interesse in sportstimuleringsprojecten.  

• De helft van de clubs heeft aandacht voor sportiviteit en respect.  

 

Een derde van de verenigingen (de ‘open clubs’) lijkt in woord en daad open te staan voor niet-leden en werkt 

sporttakoverstijgend samen en/of met andere sportverenigingen en/of met andere sectoren, om hun ambities 

te verwezenlijken.  

 

De groep verenigingen (48%) die aangeeft dat verenigingen er zijn voor de eigen leden en niet meer dan dat, is 

ook groter dan in 2008. 
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Managementinformatie (3) 

Groei bij grote verenigingen 

Met name grote verenigingen (>250 leden) met eigen accommodaties en die buitensporten aanbieden groeien 

in ledenaantal. Ook zijn dit de meest ‘open clubs’ die maatschappelijk actief zijn en diverse samenwerkingen 

aangaan.  

 

Met name de kleine en middelgrote verenigingen (< 100 en 100-250 leden) focussen zich op de eigen leden, 

zijn financieel gezond, maar hebben wel meer te maken met ledenterugloop.  

 

Stabiliteit alom 

De hoge ambities van de sportverenigingen leiden tot op heden tot beperkte ledengroei. De ledenontwikkeling 

van de afgelopen twee jaar is gering stijgend (gem. 5 leden per club). Ook de ledengegevens van NOC*NSF 

wijzen dit uit; tussen 2010 en 2011 bedroeg de overall ledengroei 1%.  

 

Positief is dat de financiële situatie van verenigingen stabiel lijkt te zijn (65% verenigingen met een gezonde 

financiële situatie), ondanks de economische recessie en resulterende teruglopende sponsorinkomsten en 

gemeentelijke bijdragen. 

 

Een andere stabiele factor ten opzichte van de monitor uit 2008 is het feit dat kaderwerving en -behoud één van 

de drie belangrijkste speerpunten is van verenigingen; het aandeel verenigingen dat kampt met een tekort aan 

vrijwilligers (20%) is ook al jaren stabiel. 
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Inleiding 

De SportAanbiedersMonitor (voorheen Verenigingsmonitor) is een monitor die jaarlijks aan een representatieve 

groep sportverenigingen in Nederland wordt voorgelegd. De uitkomsten geven sportbonden, gemeenten, 

NOC*NSF en het ministerie van VWS een actueel beeld over de stand van zaken bij de Nederlandse 

sportverenigingen en helpen deze organisaties bij het sportbeleid. 

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn beleid & strategie, sportaanbod, kader, financiën, vereniging & 

maatschappij en advies & ondersteuning. Deze onderwerpen zijn facetten van de lokale driehoek, die in de 

sportagenda van NOC*NSF wordt behandeld. Deze lokale driehoek wordt weergegeven op de volgende pagina, 

en kan als basis van het onderzoek worden gezien. 

 

De ambitie van de sportaanbieder staat centraal. Waar wil de sportaanbieder heen, wat wil die uiteindelijk 

bereiken? Om de ambitie(s) te verwezenlijken, zal de club vanuit haar eigen kracht, rekening houdend met de 

eigen identiteit, sfeer en cultuur, richting moeten geven aan drie pijlers: 

1. Sportaanbod: Gevarieerd sportaanbod dat aansluit bij de behoefte van de (niet-)sporter; 

2. Accommodatie: Geschikte accommodatie waar optimaal gebruik van wordt gemaakt; 

3. Kader:  Voldoende kwalitatief kader dat sporters kan begeleiden, binden en  

  motiveren. 

 

Wanneer de sportaanbieder weet waar hij voor staat en waar hij voor gaat, kan hij beter en proactief inspelen op 

kansen en bedreigingen die zich in zijn omgeving voordoen.  

 

 

 

 

Bron: NOC*NSF, Sportagenda 2016 (2012) 
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aanbod 

kader accommodatie 

ambitie 

sportaanbieder 

cultuur 

omgeving 

Drie pijlers waarop sportaanbieders lokaal invulling geven aan hun ambities. Deze 

‘gouden driehoek’ dient in balans te zijn. Bron: NOC*NSF, Sportagenda 2016 (2012) 

Lokale sportaanbieders zijn organisaties die in de eigen omgeving 

sportactiviteiten organiseren 
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 Naar schatting zijn er ca. 40.000 sportaanbieders in Nederland. 

 De bij NOC*NSF aangesloten sportbonden hebben gezamenlijk 3,9 miljoen leden (4,6 miljoen 

lidmaatschappen), verdeeld over 24.800 verenigingen.* Naar schatting is 10% van de verenigingen niet 

aangesloten bij NOC*NSF, zodat het totaal aantal verenigingen in Nederland uitkomt op  ca. 27.000. 

 De 800 openbare zwembaden trekken jaarlijks 80 à 90 miljoen bezoeken.** 

 De overige sportaanbieders zijn bijvoorbeeld playgrounds en courts, sportbuurtwerk en informele 

verbanden (denk aan loop- en fietsgroepjes, voetbalgroepen via Facebook, etc.)** 

 

 

Geschat aantal sportaanbieders in 

Nederland (%) 

Twee derde van de sportaanbieders is vereniging 

*Bron:   NOC*NSF/Ledental  

NOC*NSF over 2011 

**Bron:  SCP, Rapportage Sport 2010 

27.000; 67% 

2.000; 5% 

10.200; 26% 

800; 2% 

Verenigingen

Fitnessbranche

Overige sportorganisaties

Openbare zwembaden

Geschat aantal sportaanbieders in Nederland 
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 Vrijwilligers 

In sportorganisaties zijn meer vrijwilligers actief dan in andersoortige verenigingen. In 2010 verrichtte 14% 

van de volwassenen vrijwilligerswerk in sportverenigingen (2007: 13%)* 

Kerncijfers georganiseerde sport 

Nederland 

Kerncijfers uit de sportwereld 

Sportbonden 

 

Top 5 aangesloten leden***: 

1. KNVoetbalB: 

2. KNLTennisB:               

3. NGolfF:                  

4. KNGymnastiekU :      

5. KNHockeyB:               

 

Top 5 aantal verenigingen***: 

1. KNVoetbalB:                      

2. KNLTennisB:                        

3. KNBiljartB:      

4. KNHippischeS:                    

5. NVolleybalB:                   

Verenigingen 

 

• 4% van de verenigingen is opgericht voor 1900 en 4%  is 

opgericht na 2000. De gemiddelde leeftijd is 50 jaar. 

 

• 32% van de volwassen Nederlanders is lid van een vereniging 

(2007: 30%)* 

 

• Het gemiddeld aantal leden per vereniging bedraagt 195** 

 

*Bron: SCP, Factsheet Ontwikkeling van 

sportparticipatie, verenigings-

lidmaatschap en vrijwilligerswerk in de 

sport na 2007 

**Bron: Rapportage Sport 2010 & KISS 

2011 

***Bron: NOC*NSF/Ledental NOC*NSF 

over 2011 
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668.811 

360.645 

245.987 

231.025 

 

 

3.275 

1.737 

1.443 

1.274 

1.141  
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Beleid en strategie 
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90% van de sportverenigingen heeft een groeiambitie voor 2016 

Ja, we willen groeien, 

voornamelijk door 

leden te werven; 32% 

Ja, we willen groeien 

door voornamelijk 

leden te behouden; 

 24% 

Ja, we willen groeien 

maar hebben geen 

speerpunten voor wat 

betreft ledenwerving, 

ledenbehoud of 

bepaalde 

leeftijdsgroep; 

 34% 

Nee, we willen 

niet groeien; 

10% 

 Hoewel 90% van de verenigingen een leden(groei)ambitie heeft, wordt daar niet altijd concrete actie aan 

verbonden. 

 De verenigingen die willen groeien, richten hun leden(wervings)acties voornamelijk op jeugd tot 12 jaar, 

gevolgd door de jongeren (12 tot 23 jaar) en de jongvolwassenen (23 tot 45 jaar). 

 Kleinere verenigingen richten zich meer dan de grote verenigingen op oudere leeftijdsgroepen vanaf 45 jaar. 

 De grote verenigingen, de verenigingen met eigen accommodatie en de teamsport-verenigingen richten 

zich meer dan de andere verenigingen op de verbetering van de sportfaciliteiten en het technisch kader voor 

het behoud van leden. 

 

 

Leden(groei)ambitie voor 2016 

(%, n=493) 

Leden(groei)ambitie voor 2016 

NOC*NSF/Mulier Instituut 2013 | SportAanbiedersMonitor 2012 12 



Lange termijn beleid gericht op werving/behoud kader en leden 

 59% van de verenigingen heeft plannen/doelstellingen op papier met betrekking tot het functioneren van de 

vereniging. Dit is een verschuiving ten opzichte van 2008, toen 51% van de verenigingen beschikte over 

beleidsplannen. De top 5 van onderwerpen is niet veranderd. 

 69% van de verenigingen beschikt over een duidelijke missie en visie voor de lange termijn (met name grote 

verenigingen en verenigingen met een eigen accommodatie). 

 Middelgrote (62%) en grote verenigingen (74%) en verenigingen met een eigen accommodatie (69%) 

hebben vaker plannen op papier. (Middel)grote verenigingen en teamsportverenigingen hebben vaker 

beleidsplannen voor werving en behoud van vrijwilligers en sporttechnische zaken. 

Onderwerpen beleidsplannen 

verenigingen (%, n=283) 

69 

64 

50 

49 

39 

39 

36 

33 

29 

29 

28 

26 
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23 

23 

17 

16 

15 

14 

13 

10 

10 
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Ledenwerving en/of ledenbehoud

Sporttechnische zaken

Financiën

Activiteitenaanbod

Communicatie, pr, publiciteit

Jeugd

Beheer en onderhoud accommodatie

Deskundigheidsbevordering/opleiding kader

Sfeer/cultuur op en van de vereniging

Samenwerking met andere sportverenigingen

Sportiviteit en respect/veilig sportklimaat

Samenwerking met onderwijs

Kwaliteit (verbeteren) sportaanbod

Competitie

Ontwikkelen (nieuw) sportaanbod

Professioneel kader (werven, behouden)

Specifieke doelgroepen

Realisatie nieuwe/eigen accommodatie

Samenwerking met andere niet-sportorganisaties

Opzetten van aanvullende diensten

Realiseren van (top)sportambities

Onderwerpen 

beleidsplannen 

verenigingen  
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Ledenbehoud voornamelijk door sfeerverhogende en extra 

sportieve activiteiten 

 In de inleiding werd een korte toelichting gegeven over de bovenstaande lokale driehoek. Met behulp van 

de onderzoeksresultaten kan iedere facet van de lokale driehoek worden ingevuld. De onderwerpen die 

worden weergegeven, zijn speerpunten van ledenbehoud waar de sportaanbieders zich voornamelijk op 

richten met betrekking tot dat facet. 

 85% van de verenigingen onderneemt activiteiten in het kader van ledenbehoud. 

Onderwerpen beleidsplannen 

verenigingen (%, n=283) 

aanbod 

kader accommodatie 

ambitie 

sportaanbieder 

cultuur 

omgeving 

Sfeerverhogende activiteiten,  

als feest, jeugdkamp (49%) 

Klimaatverbeterende activiteiten: respect, 

sportiviteit, gedragsregels (14%) 

Extra sportieve activiteiten (37%) 

Extra aandacht voor clubblad, internetsite (32%) 

Verbetering sportfaciliteiten (31%) 
Verbetering technisch kader (31%) 

Het bestuur laat zich vaker zien 

bij (sport)activiteiten (16%) 
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Werving en behoud leden top of mind van / bij verenigingen 

 In 2012 heeft een verschuiving van speerpunten plaatsgevonden. Financiën staat  nu in de top 3 van 

speerpunten ten koste van sfeer en cultuur, dat de laatste jaren op de derde plek stond. 

 Kleine verenigingen (85%) richten zich op de korte termijn meer op ledenbehoud en -werving dan grote 

verenigingen (48%).  

 Grote verenigingen (48%) richten zich, meer dan kleine verenigingen (23%), op werving en behoud van 

vrijwilligers. 

Korte termijn speerpunten bij 

verenigingen (%, n=493) 

66 

37 

22 

21 

18 

14 

12 

12 

12 

9 

8 

7 

6 

6 

4 

4 

4 

3 

3 
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Samenwerking met onderwijs
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Activiteitenaanbod
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Realiseren van (top)sportambities
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Korte termijn 

speerpunten bij 

verenigingen  
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Meeste verenigingen hebben zorgen om leden- en 

kaderontwikkeling 

 12% van de verenigingen heeft geen knelpunten of zorgen. Dit percentage is al jaren hetzelfde (13% in 2008).  

 De top 3 van knelpunten is al jaren hetzelfde en sluit aan bij de speerpunten en beleidsdoelstellingen van 

verenigingen. Grote verenigingen hebben meer problemen ten aanzien van kader terwijl kleine verenigingen 

zich meer zorgen maken om hun leden. De zorgen van verenigingen ten aanzien van leden betreffen 

voornamelijk het dalend ledental en de geringe aanwas van leden. 

 Ondanks de knelpunten ziet de helft van de verenigingsbestuurders de toekomst zonnig in voor de 

vereniging. 7% is somber over de toekomst. 

Knelpunten (% ver. met 

knelpunten, n=433) 

 

Knelpunten naar grootte en 

accommodatiebezit (% ver. met 

knelpunten, n=433) 

 

78 

61 

47 

33 

5 

3 

0 20 40 60 80 100

Leden (leden behoud, -werving..)

Kader (tekort, geschiktheid, behoud..)

Financiën (subsidie, sponsors..)

Accommodatie

Overig (o.a. evenementen, ongewenst

gedrag, samenwerking, sportaanbod..)

Wet- en regelgeving (drank- en

horecawet, hygiëne, milieu..)

51 

34 

21 
31 

38 

19 

27 

33 

30 
23 

16 

23 

22 
20 22 

0
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100

Knelpunten Knelpunten naar grootte en accommodatiebezit 
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27 

45 

28 
Daling

Gelijk

Stijging

Het aantal sportverenigingen dat groeit is net iets groter dan het 

aantal sportverenigingen dat in ledental daalt 

Afgelopen 2 jaar Saldo aan- en afmeldingen 

afgelopen jaar 

Verwachting komend jaar 

41 

15 

44 

20 

56 

23 

 Het percentage verenigingen met een positief saldo van aan- en afmeldingen daalt de laatste jaren (57% in 

2008). De gemiddelde stijging  per vereniging ligt rond 5 leden (4,7 in 2012).  

 De verenigingen die afgelopen 2 jaar een daling ondergingen verwachten voor de toekomst geen echte 

verbetering. 6% verwacht een stijging van het aantal leden de komende twee jaar.   

 Daar staat tegenover dat de verenigingen met een stijgend ledental over het algemeen verwachten dat deze 

stijging de komende twee jaar doorzet. 

 Stijging van het ledental wordt vooral gezocht in een stijging van het aantal jeugdleden tot 12 jaar. Daling 

van het ledental wordt vooral verwacht bij de jongeren (12 tot 23 jaar). 

Fluctuatie in ledentalontwikkeling 

bij de verenigingen in Nederland 

(%, n=493) 
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Sportaanbod 
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De meeste sportverenigingen zijn actief bezig met nieuw 

sportaanbod 

 82% van de verenigingen is actief bezig met de introductie van nieuw sportaanbod (met minimaal één van 

de vier voorgelegde vormen).  

 Er zijn geen verschillen met voorgaande jaren.  

 Grotere (89%) en middelgrote verenigingen (84%) zijn daarin actiever dan kleinere verenigingen (72%). 

 Nieuw sportaanbod en flexibele lidmaatschappen/contributievormen ontwikkelen verenigingen veelal zelf. 

Introductie nieuw sportaanbod 

(%, n=493) 

 

Introductie van verschillende 

activiteiten en de mate waarin 

daarbij gebruik is gemaakt van 

het activiteitenaanbod van andere 

partijen (%, n=493) 

 

11 

11 

15 

19 

29 

40 

42 

38 

60 

49 

43 

42 

0 20 40 60 80 100

Nieuwe sport- en spelactiviteiten voor specifieke doelgroepen

Flexibiliseren van lidmaatschappen/contributievormen

Nieuwe sport- en spelactiviteiten voor de eigen leden

Nieuwe sport- en spelactiviteiten voor nieuwe/potentiële leden

Zeer actief Beperkt actief Niet actief

Sportbond Gemeente

Andere

 (lokale) 

organisaties

Zelf

ontwikkeld Anders

Nieuwe sport-  en spelactiviteiten voor de eigen leden 28 15 13 58 2

Nieuwe sport-  en spelactiviteiten voor nieuwe/potentiële leden 24 19 11 54 2

Nieuwe sport-  en spelactiviteiten voor specifieke doelgroepen 20 15 14 51 5

Flexibiliseren van lidmaatschappen/contributievormen 8 3 5 83 2

Introductie nieuw sportaanbod 

Introductie van verschillende activiteiten en de mate waarin daarbij gebruik 

is gemaakt van het activiteitenaanbod van andere partijen 
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19% van de verenigingen biedt twee of meer sporten aan 

 De grote meerderheid van de sportverenigingen biedt één sport aan. Daarnaast zijn er verenigingen die 

naast de hoofdsport een tweede sport aanbieden (double-sport). 5% van alle verenigingen is een 

omnisportvereniging.   

 De kleine verenigingen (max. 100 leden) horen vooral tot de verenigingen met één sport (91%). 

 De helft van de sportverenigingen heeft een eigen accommodatie, of deelt deze accommodatie. Met name 

grote verenigingen (69%) en buitensport verenigingen (62%) hebben een eigen accommodatie. 

 Bij de helft van de sportverenigingen met een (min of meer) eigen accommodatie, wordt deze ook gebruikt 

door andere verenigingen / organisaties. 

Sportaanbod in de vereniging  

(%, n=493) 

 

Eigen sportacc. of -complex ter 

beschikking (%, n=493) 

 

Accommodatiegebruik door 

andere verenigingen (%, n=247) 

 

81 

14 

5 

Single-sport

Double-sport

Omnisport

42 

9 

49 

Ja

Min of meer

Nee

11 

23 

27 

48 

Ja, door andere verenigingen/ organisaties die

dezelfde sport aanbieden

Ja, door andere verenigingen/ organisaties die een

andere sport aanbieden

Ja, door andere organisaties met een meer

maatschappelijk karakter (BSO, onderwijs etc.)

Nee

Sportaanbod in de vereniging 
Eigen sportaccommodatie of  

–complex ter beschikking 
Accommodatiegebruik door andere 

verenigingen / organisatie 
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Helft van de verenigingen heeft leden met een handicap en ruim 

60% van verenigingsleden is man 

 45% van de reguliere verenigingen heeft leden met een handicap in de club. Dit cijfer is al jaren stabiel (47%  

in 2008). 

 22% van de reguliere verenigingen met leden met een handicap heeft aparte groepen voor deze leden. 

 16% van de reguliere verenigingen met leden met een handicap heeft speciaal opgeleid trainingskader voor 

deze leden. 

 De verhouding vrouwen/mannen in de verenigingen verandert niet (2012 63% man, 62% in 2008). 

 De verhoudingen in leeftijden in de gemiddelde vereniging lijkt te verschuiven richting oudere 

leeftijdsgroepen. In 2012 is 60% jonger dan 45 jaar, in 2008 was dat 67%. 

Verenigingen met leden met een 

handicap (%; reg. verenigingen (excl. 

ver. voor aangepast sporten, n=480) 

 

Leden van verenigingen naar 

leeftijdsklasse (%, n=468) 

 

Leden van verenigingen naar  

geslacht (%, n=478) 

 

Leden met een 

handicap; 45

Geen leden met 

handicap; 55

Lichamelijke 

handicap; 40

Chronische 

aandoening; 33

Verstandelijke 

handicap; 32
Zintuiglijke 

handicap; 18

Lichamelijke én 

verstandelijke 

handicap; 12

Soort handicap 

onbekend; 21

Verenigingen met leden met een handicap 

Leden van verenigingen naar leeftijdsklasse 

12 jaar en 

jonger; 

19 

13-22 

jaar; 17 

23-44 

jaar; 24 

45-64 

jaar; 26 

65 jaar en 

ouder; 15 

Man; 63 

Vrouw; 37 

Leden van verenigingen naar geslacht 
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Kader 

22 



Een op de vijf verenigingen heeft een tekort aan vrijwilligers 

 80% van de sportverenigingen heeft voldoende vrijwilligers en 20% kent een tekort.  Dit percentage is de 

laatste jaren niet veranderd. 

 De helft van de verenigingen (54%) heeft geen vacatures voor betaalde medewerkers en/of vrijwilligers. 22% 

heeft vacatures, maar niet op cruciale posities. 21% heeft wel zulke onvervulde vacatures. Bij 3% zijn er te 

veel vacatures. 

 46% van de verenigingen heeft vacatures voor vrijwilligers. Vacatures voor bestuursfuncties worden het 

vaakst genoemd. 6% van de verenigingen heeft vacatures voor betaalde krachten. Daarbij gaat het meestal 

om technisch kader (trainers, begeleiders). 

Verenigingen met openstaande 

vacatures voor vrijwilligers  

(%, n=227) 

 

Openstaande vacatures in de 

vereniging (%, n=493) 
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Helft van de verenigingen werkt met vergoedingen voor vrijwilligers 

 Grote verenigingen (76%) werken vaker met vergoedingen en kleine verenigingen (74%) voornamelijk zonder 

vergoedingen. Het aandeel verenigingen dat zonder vergoedingen werkt, is de laatste jaren niet veranderd. 

 Gemiddeld zijn er 48 vrijwilligers en 2,3 betaalde medewerkers in een vereniging actief. In 2009 was dit 

gemiddeld 40 vrijwilligers en 2,5 betaalde medewerkers.  

 Onbekend maakt onbemind. Verenigingen met betaalde krachten in de vereniging zijn positiever over de 

meerwaarde van een betaalde medewerker in de club dan verenigingen zonder betaalde medewerkers. 

 In 2008 vond 16% van de bestuurders dat meer betaalde krachten de vereniging ten goede zou komen en 

vond 71% dat het een vereniging van vrijwilligers moest blijven. 

 

 

Werken met vergoedingen voor 

vrijwilligers (%, n=470) 

 

Typen vergoedingen in 

verenigingen (%, n=403) 

 

Beeld op de eigen vereniging 

(%, n=474) 
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53 

verenigingen zonder

vergoedingen
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% eens

Het gros van de vrijw illigers doet het werk met veel plezier 95
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De vereniging w il het komende seizoen meer betaalde krachten aanstellen 3
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Drie kwart sportverenigingen werkt met gediplomeerde 

trainers/coaches 

 Bij 84% van de sportverenigingen zijn één of meer trainers/coaches actief. Bij de verenigingen met 

trainers/coaches zijn dat er gemiddeld 14 per vereniging. Er zijn nu meer verenigingen met trainers/coaches 

dan in 2008 (74%). 

 De belangrijkste redenen om niet-gekwalificeerde trainers/coaches in te zetten, zijn dat gekwalificeerd kader 

te weinig beschikbaar is (65%), dat zij voldoende ervaring hebben opgedaan in de (top)sport (57%), dat zij 

worden ingezet voor taken waarvoor geen opleiding of diploma is vereist (38%) en dat het te duur is om 

kader op te leiden (31%). 

Verenigingen  met minimaal  één 

opgeleide / gediplomeerde 

trainer/coach (%, n=493) 

 

Aandeel van gediplomeerde 

trainers per vereniging (%, 

berekend o.b.v. het gemiddelde 

per vereniging;  verenigingen met 

trainers, n=385) 
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Vooral mannen en senioren in verenigingsbesturen 

 Met name de functie van voorzitter (90%) en ook die van penningmeester (79%) worden relatief vaak 

vervuld door een man. Bij secretarissen is dat in mindere mate het geval (62%). 

 Dit beeld is de laatste jaren niet veranderd. 

 Twee derde (66%) van de voorzitters en de helft van de secretarissen (54%) en penningmeesters (50%) is 55 

jaar of ouder. De leeftijdsopbouw van de voorzitters wijkt af van die van secretarissen en penningmeesters. 

 

Bestuursfuncties naar geslacht en 

leeftijd (%, n=492) 
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Financiën 
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Twee derde van de verenigingen is financieel gezond 

 Ondanks de financiële crisis spreekt nog steeds twee derde (65%) van de verenigingen van een gezonde 

financiële positie.  

 Dit zijn vrijwel dezelfde percentages als in 2007 (65%) en 2009 (64%). 

 Verenigingen met een begroting tot 10.000 euro hebben vaker een gezonde financiële positie dan 

verenigingen met een begroting van meer dan 100.000 euro. 

 Financieel minder gezonde verenigingen hebben vooral problemen met stijgende kosten en huurprijzen. 

Financiële positie (%, n=489) 

 

Knelpunten ten aanzien van 

financiën naar financiële positie  

(% verenigingen met knelpunten 

t.a.v. financiën, n=181) 
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Daling gemeentelijke bijdrage  en sponsoring  

 Grote verenigingen zien vaker hun inkomsten uit contributies, horecabestedingen en sponsoring stijgen dan 

kleine verenigingen.   

 De financieel minder gezonde verenigingen kampen vaker met een daling van contributie-inkomsten en 

mogelijk daardoor ook met een daling in horecabestedingen.  

 75% van de financieel minder gezonde verenigingen ziet ook de gemeentelijke bijdrage afnemen.  

Ontwikkeling inkomstenbronnen 

ten opzichte van vorig jaar (%) 

 

Ontwikkeling inkomstenbronnen 

naar financiële positie (%) 
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Vereniging en Maatschappij 

30 
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 De meeste verenigingsbestuurders vinden dat sportverenigingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid 

hebben. Dit is de laatste jaren niet veranderd. Grote verenigingen steunen deze stelling vaker dan kleine 

verenigingen. 

 Er is een toename van het aantal verenigingsbestuurders dat van mening is dat sportverenigingen er zijn om 

hun leden leuk te laten sporten en niet meer dan dat (28% in 2008). Het zijn met name bestuurders van 

kleinere verenigingen die dit van mening zijn. Deze bestuurders zijn het minder eens met de stelling dat 

sportverenigingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. 

Maatschappelijke 
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Meeste samenwerking met gemeente en andere sportverenigingen 

 88% van de verenigingen werkt samen met andere organisaties. Dit is een stijging ten opzichte van 2008 

(79%). Met name grote verenigingen en verenigingen met een eigen accommodatie werken samen.  

 Gemeente, andere sportverenigingen en de sportbond vormen al jaren de partners waarmee verenigingen 

het meeste samenwerken.   

 In 2012 staan de scholen in de top 3 van samenwerkingspartners ten koste van de sportbond die in 

voorgaande jaren op plek 3 stond. 

 De samenwerking met scholen is voornamelijk met het basisonderwijs (79%), het voorgezet onderwijs (48%) 

en scholen voor beroepsvoorbereidende educatie (13%). 

 

Samenwerkingspartners             

(% verenigingen die 

samenwerken, n=431) 
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Ledenwerving en publiciteit redenen voor samenwerking 

 Ledenwerving is vooral voor kleine verenigingen een reden om samen te werken. 

 Teamsportverenigingen geven vaker aan samen te werken omdat het de kwaliteit/deskundigheid van de 

vereniging verhoogt. 

Redenen van samenwerking      

(% verenigingen die 

samenwerken, n=431) 

 

Redenen niet of nauwelijks 

samenwerken (% verenigingen 

die nauwelijks met genoemde 

organisaties samenwerken, 

n=350) 
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Ruimte voor verbetering van de bekendheid met 

sportstimuleringsprojecten  

 43% van de verenigingen doet aan minimaal één van de sportstimuleringsprojecten mee: 30% aan één, 8% 

aan twee, 2% aan drie en 2% aan vier. 

 Verenigingen nemen de laatste jaren meer deel aan sportstimuleringsprojecten van gemeenten en andere 

organisaties (27% in 2008). 

 Grote verenigingen zijn bekender met de verschillende projecten en vaker daarbij betrokken dan kleine 

verenigingen. 

Bekendheid met en 

betrokkenheid bij projecten      

(%, bekendheid: n=492; 

 

Betrokkenheid: indien bekend 

met minimaal een van de 

projecten (%, betrokkenheid: 
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Aanzienlijke belangstelling voor sportstimuleringsprojecten  

 Drie kwart van de verenigingen die momenteel niet betrokken zijn bij één of meer van de voorgelegde 

sportstimuleringsprojecten heeft belangstelling om in de toekomst wel een rol te spelen. 

De wijze waarop de vereniging 

betrokken is (%, verenigingen 

betrokken bij de CF/BSC, n=91) 

 

Belangstelling voor deelname aan 

projecten (%, verenigingen die er 

nu niet betrokken bij zijn, n=229) 
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Helft van de verenigingen heeft aandacht voor sportiviteit en 

respect in de sport 

 42% van de verenigingen is het afgelopen jaar op enige wijze geconfronteerd met ongewenst gedrag in de 

vereniging. Een heel enkele vereniging rapporteert dat zij vaak geconfronteerd wordt met onwenselijk 

gedrag.  

 Het zijn met name grote verenigingen en teamsportverenigingen die geconfronteerd worden met één of 

meer vormen van ongewenst gedrag (zoals verbaal geweld, overlast, vernieling, diefstal, discriminatie en 

lichamelijk geweld). 

 Kleine verenigingen en verenigingen met individuele en semi-individuele  sporten geven vaker aan dat 

activiteiten in het kader van sportiviteit en ongewenst gedrag niet van toepassing zijn voor hun vereniging. 

Ondernomen activiteiten in de 

afgelopen 2 jaar ter bevordering 

van sportiviteit en het voorkomen 

van onwenselijk gedrag             

(%, n=489) 

 

Ongewenst gedrag bij sport-
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Sportklimaat)
6

Er is ondersteuning geweest vanuit de bond 6
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Er is een informatiebijeenkomst/ workshop voor ouders, sporters, begeleiders 

gehouden
6
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Er is beleid rondom de preventie en aanpak van seksuele intimidatie 5
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Advies en ondersteuning 
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Advies/ondersteuning door sportbonden en gemeenten het 

bekendst en meest gebruikt 

 88% van de verenigingen weet van minimaal één van de genoemde organisaties dat zij advies en 

ondersteuning bieden aan sportverenigingen. Dit is de laatste jaren niet veranderd. 35% maakt er 

momenteel gebruik van en 52% deed dat het afgelopen seizoen (ook).  

 58% zou een beroep doen op ondersteuning/advies door externe partijen als de vereniging over (extra) 

middelen zou beschikken. Ook hier is geen sprake van een verandering. 

Bekendheid met en gebruik van 

ondersteuning door externe 

partijen (%, n=493) 

 

Top 5 van gewenste vormen van 

advies en ondersteuning als de 

vereniging over (extra) middelen 

zou beschikken (%, n=493) 
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Advisering/ondersteuning door privépersonen het hoogst 

gewaardeerd 

 Voor wat betreft de ‘kwaliteit van de dienstverlening’ bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de 

dienstverlenende organisaties. Over de privépersonen is men het meest tevreden (8,2). De andere 

organisaties krijgen een (dikke) 7. 

 Bij ‘flexibiliteit’ zijn de verschillen groter. Ook op dit punt scoort de privépersoon het hoogst (8,1). Ook over 

lokale sportraden/ sportservices is men tevreden (7,3). Gemeentes krijgen een 6,2 voor ‘flexibiliteit’ en dat is 

in vergelijking met andere dienstverleners een opvallend lage score. 

 Geen van de privépersonen kreeg een 5 of lager voor ‘kwaliteit van de dienstverlening’ of voor ‘flexibiliteit’. 

Gemeenten en sportbonden worden relatief vaak als niet flexibel beoordeeld. 

 

Tevredenheid over verkregen 

advisering/ondersteuning: 

kwaliteit dienstverlening en 

flexibiliteit (rapportcijfer (1-10);   

(n > 20) en (percentage 

voldoendes; n > 20) 
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Sportkoepels (NOC*NSF, NCSU, NCS, NKS) 94 89

Sportbond 91 81

Gemeente 90 73

Lokale sportraad/ sportservice 89 91
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Vergunningaanvraag voor organiseren sportevenement

Teruggaafregeling energiebelasting

Horecavergunning

Betaling OZB

Toepassing van hygiënecode in sportkantine

Instructie verantwoord alcohol schenken

Betaling van naburige en auteursrechten (muziek en tv-beelden)

Afsluiten van een arbeidsovereenkomst

Model bestuursreglement alcohol in sportkantines

Omzetbelasting

Inhouden en afdragen van loonbelasting en premie volksverzekeringen

Instructie voor evenementen-verkeersregelaars

Uitvoeren RI&E, aanwezigheid BHV'ers

Nieuwe werkkostenregeling

Aanmerking bestaand gebruik, natuurtoets

Anders

Bijna de helft van de sportverenigingen ervaart administratieve 

lasten 

 44% van de sportverenigingen ervaart administratieve lasten als gevolg van wet- en regelgeving. 56% 

ervaart geen lasten op dat gebied. 

 Van de ervaren administratieve lasten wordt 17% gezien als lage lasten, 64% als neutraal en 19% als hoge 

lasten. In 27% van de gevallen blijken de ervaren administratieve lasten in de laatste twee jaar te zijn 

toegenomen, bij 71% zijn ze gelijk gebleven en slechts in een enkel geval (2%) zijn de lasten gedaald. 

 Van de bevraagde administratieve lasten wijkt alleen de ‘Teruggaafregeling energiebelasting‘ af. Daar zijn de 

ervaren lasten de afgelopen twee jaar veelal gelijk gebleven (84%). 13% van de verenigingen vindt dat die 

last is toegenomen en 3% zegt dat die juist is afgenomen. 

Ervaren van administratieve lasten  

(% ‘ja’, n=483) 

Ervaren van administratieve lasten 
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Dalers (n=64)

Stabielen (n=353)

Groeiers (n=76)

Groei in leden sterkst bij grote sportverenigingen en sporten in de 

buitenlucht 

 De verenigingen die verwachten dat hun groeiend ledental uit het verleden door zal zetten in de toekomst 

(de groeiers) hebben een duidelijk ander profiel dan de verenigingen met een dalend of stabiel ledental. 

 De groeiers zien de toekomst zonniger in dan de andere verenigingen. 

Welke verenigingen groeien? 

Ledentalontwikkeling naar 

verenigingskenmerken              

(%, n=493) 

Welke verenigingen groeien? 

Ledentalontwikkeling naar 

verenigingskenmerken  
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Gezonde financiën bij kleine begrotingen en individuele sporten 

 Verenigingen met een gezonde financiële positie onderscheiden zich niet sterk van de financieel minder  

gezonde verenigingen.   

 Voor wat betreft grootte van de vereniging, binnen-/buitensportaanbod en accommodatiebezit zijn er geen 

verschillen tussen financieel gezonde en minder gezonde verenigingen. 

 Twee derde van de financieel gezonde verenigingen ziet de toekomst zonnig in. Ook een derde van de 

financieel minder gezonde verenigingen geeft aan de toekomst zonnig in te zien. 

Welke verenigingen hebben 

gezonde financiën?  

Financiële positie naar 

verenigingskenmerken              

(%, n=489) 
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financiën (n= 64)

Gezonde financiën (n= 353)

Welke verenigingen hebben 

gezonde financiën?  

Financiële positie naar 

verenigingskenmerken 
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Een derde open clubs 

 Deze eerste aanzet om tot een indeling van clubs  te komen is gebaseerd op een 12-tal criteria uit de 

SportAanbiedersMonitor. 

 Clubs die voldoen aan een 3-tal basiscriteria zijn benoemd als open club: 

1. (Sport)activiteiten waarbij deelname openstaat voor niet-leden 

2. Sportvereniging gericht op het stimuleren van mensen om meer te gaan bewegen 

3. Samenwerking met andere organisaties (> 2) 

 De score op de andere 9 criteria bepaalde vervolgens het onderscheid tussen open en zeer open club. 

 

Clubs; 68% 

Open club; 21% 

Zeer open club; 

11% 

Indeling open clubs 

Indeling open clubs (%, n=493) 

Een ‘open club’ is een sportaanbieder die de wensen en behoeften van (potentiële) sporters en niet alleen de eigen 

bestaande leden centraal stelt en in staat is om sporttakoverstijgend en/of wel met andere sportaanbieders en/of met 

andere sectoren samen te werken.     Bron: NOC*NSF 
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(n=49)

Vooral grote verenigingen met een eigen accommodatie zijn ‘zeer 

open clubs’ 

 De helft van de ‘zeer open clubs’ vindt niet dat sportverenigingen er zijn om hun leden leuk te laten sporten  

en niet meer dan dat.  

 De helft van de ‘clubs’ onderschrijft juist dat sportverenigingen er zijn om hun leden leuk te laten sporten en 

niet meer dan dat. 

 De ‘zeer open clubs’ (27%) zijn vaker een groeiende vereniging dan de ‘clubs’ (14%). 

 

Wie zijn de (zeer) open clubs?  

Indeling open clubs naar 

verenigingskenmerken               

(%, n=493) 

Wie zijn de (zeer) open clubs?  

Indeling open clubs naar 

verenigingskenmerken 
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Door het Mulier Instituut en NOC*NSF is de bestaande Verenigingsmonitor geactualiseerd en doorontwikkeld 

naar de SportAanbiedersMonitor (SAM) 2012. 

Alle 1.156 verenigingen van het Verenigingspanel zijn uitgenodigd om de uitgebreide monitor online in te vullen. 

Van 493 verenigingen zijn de gegevens geanalyseerd, een respons van 43%. De dataverzameling heeft 

plaatsgevonden in november en begin december 2012. 

Om vergelijkbaarheid met voorgaande jaren mogelijk te houden, zijn de gegevens gewogen naar aard van de 

sport (binnen-/ buitensport) en naar soort sport (team-/ semi-individueel/ individuele sport). Bij de 

panelverenigingen zijn de kleine verenigingen (minder dan 50 leden) ondervertegenwoordigd en de grote 

verenigingen (meer dan 500 leden) oververtegenwoordigd. Om die reden worden de resultaten uitgesplitst naar 

verenigingen in drie categorieën; klein ( 100 leden), middel (101 t/m 250 leden) en groot (> 250 leden).  

De uitkomsten zijn met name gepresenteerd voor het totale Verenigingspanel. Als er beleidsrelevante en 

statistisch significante verschillen zijn gevonden naar met name aard van de sport, soort sport, omvang van de 

sportvereniging (ledenaantal) en bezit eigen accommodatie zijn deze verwerkt in de figuren of tabellen, of 

vermeld in de begeleidende teksten. Daar waar een vergelijking met eerdere metingen mogelijk is, met name 

met 2008, zijn de resultaten opgenomen in de tekst. 

In de voorliggende rapportage is een selectie opgenomen  van de uitkomsten. De resultaten van alle vragen uit 

de SAM 2012 staan in een tabellenboek dat separaat aan NOC*NSF is aangeboden.  

Onderzoeksverantwoording 
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Responsgroep 

 Alle uitkomsten binnen de SportAanbiedersMonitor zijn gewogen naar de verdeling naar soort sport en naar 

binnen-/buitensport zoals die bekend is bij NOC*NSF van alle verenigingen van de bij NOC*NSF aangesloten 

sportbonden. De ongewogen en gewogen cijfers in de tabel wijken nauwelijks van elkaar af, wat aangeeft 

dat de responsgroep een goede afspiegeling is van populatie van verenigingen horend bij de bij NOC*NSF 

aangesloten bonden. 

Responsgroep naar 

achtergrondkenmerken (%)  

Ongewogen Gewogen

Functie Voorzitter 26 25

Secretaris 51 52

Penningmeester 11 11

Algemeen bestuurslid 5 5

Anders 6 6

Omvang Klein (=< 100 leden) 36 36

Middel (101-250 leden) 28 27

Groot (> 250 leden) 36 37

Eigen accommodatie Ja 41 42

Min of meer 9 9

Nee 50 49

Soort sport Team 32 32

Semi-individueel
a 26 24

Individueel 42 45

Binnen-/buitensport Binnensport 45 42

Buitensport
b 55 58

a Semi-individueel : sporten waarbi j a l ti jd een ander nodig i s  om het spel  te volbrengen
b
 Buitensport: sporten die in de buitenlucht beoefend worden (bron: Sporters  in ci jfers  3, Hover 2002)
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Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door een financiering van het ministerie van VWS 


