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Introductie
Bestuurders van sportverenigingen worden in toenemende mate geconfronteerd met complexe
uitdagingen om het voortbestaan van de vereniging te garanderen. De economische recessie zet de
sponsorinkomsten onder druk, de leden worden steeds kritischer en de overheid verwacht meer dan
alleen het aanbieden van sportactiviteiten. Onderzoek naar deze ontwikkelingen richt zich vaak op óf
het bestuur (o.a. sportaanbiedersmonitor) óf de leden (o.a. sportersmonitor). Maar welke weerslag
heeft het beleid van het bestuur op de tevredenheid van de leden? Zitten het bestuur en de leden op
één lijn? Doel van dit onderzoek is de vitaliteit van de sportverenigingen in Noord-Nederland in kaart
brengen door de ogen van zowel de leden als de bestuurders.
Methode
Bij 94 sportverenigingen in Noord-Nederland zijn digitale vragenlijsten afgenomen onder leden. De
vragenlijsten gingen over de tevredenheid en het te voeren beleid. In totaal waren er 3938
respondenten, gemiddeld 42 per vereniging. Daarnaast zijn er door studenten aanvullende gegevens
verzameld binnen de verenigingen op het gebied van beleid, financiën en de maatschappelijke rol.
Resultaten
Het beleid van de sportverenigingen blijkt zich vooral te richten op een goede organisatie,
sporttechnische zaken en de betrokkenheid van de leden. Er is nog steeds weinig aandacht voor de
maatschappelijke functie van de vereniging. Leden blijken deze maatschappelijke rol van de
vereniging echter wel belangrijk te vinden, vooral als het gaat om een bijdrage leveren aan de wijk en
om sportiviteit en respect. De leden zijn over het algemeen tevreden over de vereniging als het gaat
om aanbod, kader en accommodatie. Wel geven zij aan dat er op het gebied van pedagogische
bekwaamheid van het kader, de keuzemogelijkheden en het onderhoud van de accommodatie winst
te behalen valt.
Discussie/conclusie
Het bestaansrecht van de sportverenigingen binnen dit onderzoek blijkt over het algemeen nog niet
direct in gevaar. In het beleid blijkt de focus nog steeds traditioneel te liggen bij de kerntaken van de
sportvereniging. De leden zijn over het algemeen tevreden, al ervaren zij wel verbeterpunten die
aansluiten bij de vitalisering van sportverenigingen. Het gaat hier om fllexibilisering van het aanbod,
aandacht voor sportiviteit & respect en maatschappelijke samenwerking.

