
VITALISERING 
VAN DE 
SPORTVERENIGING

Ondersteuning wordt het vaakst ontvangen op het gebied van:

sporttechnische cursussen (18%)

het organiseren van wedstrijden/toernooien (16%) 

het inhuren/gebruiken van materialen/faciliteiten (13%) 

 

De vorm van ondersteuning waar de grootste 
behoefte aan is: kortstondige procesbegeleiding 
(21%). Dit betreft procesbegeleiding in een periode 
tot 3 maanden  

ONDERSTEUNING

AMBITIE 

Top 3 knelpunten

Leden 
(werving en behoud)

31% 22% 11% 
Kader 
(werving en behoud) 

Accommodatie

slechts 38% van de bestuurders geeft aan de knelpunten zelf aan 
te kunnen pakken zonder hulp van derden 

Deze factsheet is gemaakt in het kader van het RAAK-project 'Vitalisering van de 'sportvereniging'. De factsheet is tot stand 

gekomen door een vragenlijst die is afgenomen onder bestuurders van 240 sportverenigingen in Noord Nederland. Zie voor 

meer informatie over het project: 

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/healthy-ageing/vitalisering-sportvereniging

61% werkt niet structureel samen met organisaties uit de omgeving. 

55% speelt niet in op ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling in de 

buurt/wijk/omgeving

55% werkt niet structureel samen met andere sportverenigingen in de omgeving. 

 

Top 3 behoefte aan ondersteuning: 

ledenwerving (28%) 

werving sponsors/adverteerders (26%) 

vrijwilligersbeleid (19%) 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN

hoewel de genoemde knelpunten en de behoefte aan ondersteuning vooral op het gebied van leden 

en vrijwilligers ligt, wordt vooral ondersteuning ontvangen op zaken die praktisch, uitvoerend van 

aard zijn. De behoefte aan ondersteuning lijkt meer beleidsmatig of langduriger van aard, dit 

betreft een ander type ondersteuning. De praktische ondersteuning kun je ook uitvoerend inhuren. 

Voor vrijwilligersbeleid e.d.  moet je zelf aan de slag of moeten mensen geschoold worden om dat 

te doen. Dat vraagt om een ander proces. 

hoewel de 'open club' of de maatschappelijke rol van sportverenigingen vaak als ambitie worden 

genoemd door koepelorganisaties en overheden, blijkt De externe orientatie voor meer dan de helft 

van de sportverenigingen een uitdaging te zijn. Bij het ondersteunen van sportverenigingen lijkt een 

beweging van binnen naar buiten gewenst waarbij aansluiting wordt gevonden bij de identiteit van 

de vereniging alvorens de blik naar buiten wordt gekeerd. Zeker in krimpgebieden waarbij de 

noodzaak tot samenwerking groot is, lijkt deze externe orientatie een uitdaging. 

79% 
van de sportbesturen heeft voor ogen waar het heen wil 

de komende 5 jaar 

De ambitie is bij 34% schriftelijk 

vastgelegd in een jaarplan/ visiestuk etc. 

De ambitie lijkt vooral in de hoofden van 

mensen te zitten. 

Slechts 11% van de bevraagde sportbesturen 
heeft een afvaardiging van de 
leden betrokken bij het opstellen van de 
ambitie.  


