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Samenvatting en conclusies 

1.1 Inleiding 

In de laatste drie maanden van 2013 heeft bureau Onderzoek en Statistiek in opdracht van het 

programmateam sport voor de derde keer onderzoek verricht onder de Nijmeegse 

sportverenigingen; 74 verenigingen, waar in totaal circa 55% van alle Nijmeegse 

sportverenigingsleden sporten, hebben aan het onderzoek deelgenomen. Dat is vergelijkbaar met 

de vorige meting in 2009.  

1.2 Leden 

Bij een meerderheid van de verenigingen is het ledental in de voorgaande vier jaar weinig 

veranderd (41). Het aantal verenigingen met een toename van het ledental (19) is groter dan het 

aantal verenigingen met een afname (14).  

Toename van het ledental vond relatief veel plaats bij verenigingen met tussen de 250 en 499 

leden, voetbalverenigingen, verenigingen die teamsporten bieden en verenigingen met 

jeugdleden. De meest aangekruiste redenen voor een toename zijn: ‘clinics/proeflessen’, 

‘belangstelling voor sporttak toegenomen’ en ‘nieuw sportaanbod binnen de vereniging’. Ook 

andere redenen zijn vaker aangekruist, waaronder ‘inzet van de combinatiefunctionaris’. 

Afname van het ledental vond relatief veel plaats bij badmintonverenigingen, tennisverenigingen 

en verenigingen binnen de (semi-)individuele sporten. De meest aangekruiste reden voor de 

afname is dat mensen het lidmaatschap niet meer kunnen betalen, gevolgd door afname van de 

belangstelling voor de sporttak. 

 

Onderzoek onder volwassenen Nijmegenaren (Burgerpeiling 2013) laat zien dat het percentage 

sportverenigingsleden onder volwassenen stabiel is (23% in 2009, 2011 en 2013). Onder middelbare 

scholieren was het percentage sportverenigingsleden in 2012 (71%) hoger dan in 2002 en 2007 (68%) 

(Bron: EMOVO, GGD regio Nijmegen). Over de sportdeelname van kinderen op de basisschool komen in 

2014 nieuwe cijfers ter beschikking (laatste meting in 2009). 

Landelijk is het aantal volwassen leden licht gedaald (in 2012 0,9% lager dan in 2009) en is het aantal 

jeugdleden gestegen (in 2012 6,1% hoger dan in 2009). 

 

14 van de 42 verenigingen met jeugdleden hebben behoefte aan deskundigheidsbevordering voor 

trainers of vrijwilligers om jeugdleden met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis beter te kunnen 

begeleiden. Die behoefte speelt vooral bij clubs die teamsporten bieden (voetbalverenigingen, 

hockeyverenigingen) en turn-/gymnastiekverenigingen. 

 

1.3 Vrijwilligers 

Bij een meerderheid van de verenigingen is het aantal vrijwilligers in de voorgaande vier jaar 

weinig veranderd (59). Het aantal verenigingen met een toename van het aantal vrijwilligers (9) 

is iets groter dan het aantal verenigingen met een afname (6).  

Toename van het aantal vrijwilligers vond relatief veel plaats bij verenigingen met tussen de 250 

en 499 leden, voetbalverenigingen en verenigingen die teamsporten bieden. De meest 

aangekruiste verklaringen voor de toename zijn: ‘opstellen/uitvoeren vrijwilligersplan’ en ‘betere 
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begeleiding van vrijwilligers’. Ook andere verklaringen zijn vaker aangekruist, waaronder ‘inzet 

van de combinatiefunctionaris’. 

De meest aangekruiste reden voor afname van het aantal vrijwilligers is ‘meer mensen geven aan 

geen tijd meer te hebben’. 

 

Een kwart van de verenigingen geeft aan over onvoldoende vrijwilligers te beschikken. In 2009 

gold dit voor een wat groter deel van de verenigingen (een derde).  

 

Onze Burgerpeiling (onderzoek onder volwassen Nijmegenaren) laat in dit verband zien dat het percentage 

volwassenen dat zich in de vrije tijd voor sportverenigingen inzet licht gestegen is, naar 8,5% in 2013. Bij 

eerdere metingen lag dat percentage rond de 6%. Aan de volwassen Nijmegenaren is gevraagd of ze zich in 

hun vrije tijd (meer) willen gaan inzetten voor sportverenigingen: 6% heeft daar positief op gereageerd, 

van wie het grootste deel met enig voorbehoud (wil dat “misschien” gaan doen). Twee derde van die 6% is 

nu nog niet als vrijwilliger bij een sportclub actief. 

 

Een tekort aan vrijwilligers komt relatief vaak voor bij hockeyverenigingen, zwemverenigingen 

en voetbalverenigingen. 

 

Behalve de 18 verenigingen, die aangeven over onvoldoende vrijwilligers te beschikken, zijn er 

nog eens 35 verenigingen op zoek naar vrijwilligers; 21 van de 74 verenigingen zijn niet op zoek 

naar vrijwilligers. Taken en functies waarvoor relatief veel clubs vrijwilligers zoeken zijn: 

bestuur, commissies (onder meer sponsorcommissie), arbitrage, organisatie 

wedstrijden/toernooien/evenementen en trainen. Op dit punt is er één opvallend verschil met de 

vorige meting: in 2009 zochten veel verenigingen vrijwilligers voor bar- en kantinediensten, in 

2013 is dat veel minder het geval. 

1.4 Financiën 

Het aantal verenigingen, dat aangeeft dat de financiële situatie van de vereniging in de 

voorgaande vier jaar verslechterd is (31), is groter dan het aantal, dat aangeeft dat er sprake is 

van een verbetering (16). Bij de overige 27 verenigingen is de financiële situatie niet veel 

veranderd. In 2009 was het beeld op dit punt gunstiger. Toen gaven 12 van de 77 verenigingen 

aan dat de financiële situatie was verslechterd en 15 dat deze was verbeterd.  

Een verslechtering van de financiële situatie komt relatief veel voor bij verenigingen binnen de 

sporttakken tafeltennis, volleybal, hockey, badminton en turnen/gymnastiek en bij verenigingen 

die zaalsporten bieden. De meest aangekruiste redenen voor de verslechtering zijn: ’hogere 

kosten huur/onderhoud accommodatie’, ‘minder subsidie’, ‘minder leden’ en ‘afname 

sponsorgeld’. 

De meest aangekruiste redenen voor een verbetering zijn: ‘bezuinigingen op de kosten’, 

‘verhoging contributie’ en ‘meer leden’. 

 

Bij 17 van de 74 clubs, die aan de sportverenigingsmonitor hebben deelgenomen, is de financiële 

situatie in de afgelopen vier jaar verslechterd en is de huidige financiële situatie ‘ongezond’ of 

‘niet gezond, niet ongezond’. Bij nog eens 12 clubs is de financiële situatie weliswaar niet 

verslechterd, maar is de huidige financiële situatie ‘ongezond’ of ‘niet gezond, niet ongezond’. Bij 

in totaal 29 van de 74 clubs is de huidige financiële situatie dus niet gezond.  
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Zeven clubs geven aan dat de huidige financiële situatie ‘ongezond’ is. Het gaat relatief veel om 

hockeyverenigingen en verenigingen die gebruik maken van buitensportvelden. Verder vinden 

22 verenigingen hun huidige financiële situatie ‘niet gezond, niet ongezond’. Dit komt relatief 

veel voor bij zwemverenigingen en verenigingen die zaalsporten bieden. 

1.5 Ambities en knelpunten 

De meest aangekruiste ambitie voor de komende jaren is dat de vereniging meer jeugd- en/of 

seniorleden wil. Die behoefte om te groeien speelt vooral bij clubs met jeugdleden (32 van de 42). 

Andere veel aangekruiste ambities zijn ‘sport op prestatief en recreatief niveau blijven bieden’, 

‘meer vrijwilligers’, ‘sport op recreatief niveau blijven bieden’ en ‘financieel gezond worden’. 

Ook in 2009 waren ‘groei (meer leden en vrijwilligers)’ en ‘sport blijven bieden op prestatief en 

recreatief niveau’ de meest voorkomende ambities. Maar er zijn ook veranderingen. In 2013 

scoren ‘sport op recreatief niveau blijven bieden’, ‘financieel gezond worden’ en ‘uitbreiding van 

het sportaanbod’ hoger in de ranglijst van de meest voorkomende ambities en scoren ‘ongeveer 

even groot blijven, continuïteit’, ‘verbeteringen m.b.t. de accommodatie’ en ‘(verder) 

professionaliseren’ lager. 

 

52 verenigingen geven aan dat er op dit moment knelpunten binnen de vereniging spelen (70%, 

tegenover 60% in 2009).  

Knelpunten komen relatief veel voor bij verenigingen die teamsporten bieden, 

zwemverenigingen en turn-/gymnastiekverenigingen. Knelpunten op het gebied van financiën en 

de accommodatie komen het meest voor, gevolgd door knelpunten op het vlak van het kader 

(bestuur, commissies, trainers, andere vrijwilligers). In 2009 was dat andersom. Toen stonden 

knelpunten op het vlak van het kader bovenaan, gevolgd door knelpunten op het gebied van de 

accommodatie en de financiën.  

 

En meerderheid van de verenigingen denkt bij het verwezenlijken van de ambities en het 

oplossen van knelpunten ondersteuning nodig te hebben. Daarbij is ‘de gemeente’ het meest 

genoemd, gevolgd door ‘vrijwilligers’, ‘scholen/onderwijsinstellingen’, ‘sponsoren’, ‘nationale 

sportbonden’ en ‘andere sportverenigingen in de stad’.  

Binnen de volgende categorieën denkt een relatief groot deel van de verenigingen ondersteuning 

van de gemeente nodig te hebben: verenigingen met minimaal 500 leden, verenigingen die 

teamsporten bieden en verenigingen met jeugdleden. 

 

Behalve naar huidige knelpunten, is ook gevraagd of verenigingen in de voorgaande vier jaar 

dringende knelpunten hebben weten op te lossen; 40 verenigingen geven aan dat er 1 of enkele 

knelpunten opgelost zijn, vooral op de volgende vlakken: financiën, leden, accommodaties en 

kader. Daarmee zijn niet alle problemen opgelost. Bij de meeste van de 40 verenigingen spelen er 

nog steeds knelpunten. 

Driekwart van de 40 verenigingen heeft de knelpunten (deels) op eigen kracht opgelost en bijna 

de helft heeft ondersteuning van andere partijen gehad; de gemeente is daarbij veruit het meest 

genoemd. Bij voetbalverenigingen en verenigingen met jeugdleden is het relatief veel 

voorgekomen dat er knelpunten met de hulp van de gemeente zijn opgelost. 
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1.6 Accommodatie 

De uitkomsten van de sportverenigingsmonitor m.b.t. de accommodaties geven een wat 

wisselend beeld. ‘Knelpunten m.b.t. de accommodatie’ staan in 2013 nummer twee in de 

knelpuntenranglijst, tegenover een 4e plaats in 2009. Tegelijk scoort ‘verbeteringen m.b.t. de 

accommodatie’ in 2013 minder hoog in de ranglijst van verenigingsambities (8e plaats) dan in 

2009 (4e plaats). In paragraaf 3.6 zijn de knelpunten m.b.t. de accommodaties nader toegelicht. Ze 

zijn relatief veel genoemd door verenigingen die teamsporten bieden, met name volleybal- en 

hockeyverenigingen. 

 

1.7 Aandacht voor thema’s rondom sporten 

Voor acht thema’s rondom het sporten is gevraagd of de verenigingen daar speciale aandacht aan 

besteden, bijvoorbeeld via projecten, activiteiten, regels of folders. Voor twee thema’s geldt dat 

een meerderheid van de verenigingen dat doet: ‘respect/normen en waarden’ en ‘bevorderen fair 

play/sportief gedrag’. De helft levert een bijdrage aan leefbaarheid en maatschappelijke 

initiatieven. Voor vier thema’s geldt dat 3 à 4 op de 10 verenigingen er aandacht aan besteden: 

‘integratie (hoe autochtone Nijmegenaren en Nijmegenaren van buitenlandse herkomst binnen 

de club met elkaar omgaan)’, ‘duurzaamheid (bijv. door maatregelen om energie te besparen)’, 

‘aanbod voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking’ en ‘bevorderen van 

gezonde leefstijl (bijv. via aanbod in kantine)’. En 2 op de 10 verenigingen besteden aandacht aan 

het bevorderen van de acceptatie van homoseksualiteit.  

 

In 2009 hebben we voor vier van de acht bovengenoemde thema’s gevraagd of de verenigingen 

daar speciale aandacht aan besteedden: ‘respect/normen en waarden’, ‘fair play/ 

sportief gedrag’, ‘integratie’ en ‘gezonde leefstijl’ Voor alle vier die thema’s geldt dat daar nu 

meer verenigingen dan in 2009 aandacht aan besteden. Bij ‘gezonde leefstijl’ gaat het om een 

geringe stijging, bij de andere thema’s om een grotere stijging.  

 

Voor de thema’s, waar de verenigingen geen speciale aandacht aan besteden, is gevraagd 

waarom dat zo is. Bij alle thema’s is veruit de meest aangekruiste reden: ‘speelt bij ons geen rol’. 

Andere redenen zijn: ‘geen tijd voor’, ‘geen geld voor’, ‘dat is niet onze zaak, iets voor anderen’ 

en ‘zou niet weten hoe’. 

 

1.8 Ondersteuning informele sportgroepen 

Er zijn steeds meer mensen die buiten verenigingen om regelmatig met elkaar sporten. Fiets- of 

hardloopgroepen zijn daar voorbeelden van. Sommige van die 'informele sportgroepen’ zouden 

het prettig vinden om bij een sportvereniging gebruik te mogen maken van bijv. de kleed- en 

doucheruimte. Aan de verenigingen is een aantal vragen voorgelegd om te peilen of zij iets voor 

de informele sportgroepen kunnen betekenen. 

 

Meer dan de helft van de verenigingen, die gebruik maken van buitensportvelden, staat positief 

tegenover het gebruik van de sportvelden en de kleed- en doucheruimtes door informele 

sportgroepen. Daarbij gaat het relatief vaak om tennis- en voetbalverenigingen. Vaker geven de 

verenigingen daarbij aan dat dat alleen onder strikte voorwaarden zou kunnen. Een klein aantal 

verenigingen geeft aan dat men niet wil dat informele sportgroepen de sportvelden en kleed- en 
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doucheruimtes kunnen gebruiken. Verder is er een groep verenigingen, die er nog geen mening 

over heeft (‘daar hebben we het binnen de vereniging nog nooit over gehad’).  

Verenigingen, die gebruik maken van sportzalen, geven veelal aan dat ze hier niet over kunnen 

beslissen, omdat ze geen eigenaar van de zalen en kleedruimtes zijn. 

 

27 van de 61 verenigingen met eigen trainers vinden het (onder voorwaarden) goed als informele 

sportgroepen hun trainers benaderen, waaronder relatief veel verenigingen binnen de sporttaken 

hockey, vecht- en verdedigingssporten, voetbal en tennis; 4 verenigingen willen niet dat dit gaat 

gebeuren. Verder geven 15 verenigingen aan dat dit een zaak van de trainer zelf is; 11 

verenigingen kunnen nog geen antwoord op deze vraag geven. 

 

1.9 Conclusies 

• De belangstelling voor sportverenigingen is bij volwassenen op peil gebleven en is bij 

jongeren nog iets gestegen. Ook landelijk zien we dit beeld. 

• Clubs die teamsporten bieden (voetbalverenigingen, hockeyverenigingen) en turn-

/gymnastiekverenigingen hebben behoefte aan deskundigheidsbevordering voor trainers 

of vrijwilligers om jeugdleden met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis beter te kunnen 

begeleiden.  

• Het percentage verenigingen met te weinig vrijwilligers is in vergelijking met 2009 licht 

afgenomen. Tegelijk is het percentage volwassen Nijmegenaren dat zich inzet voor 

sportclubs licht gestegen. Wel is nog steeds een meerderheid van de verenigingen op 

zoek naar vrijwilligers voor allerlei taken. 

• Meer verenigingen dan bij de vorige meting (2009) hebben in de afgelopen jaren hun 

financiële situatie zien verslechteren. Bij circa veertig procent van de verenigingen is de 

huidige financiële situatie niet gezond. Hierbij aansluitend zien we dat in de ranglijst van 

meest genoemde knelpunten bij verenigingen knelpunten m.b.t. de financiën gestegen zijn 

van de zesde plaats in 2009 naar de eerste plaats in 2013. Diverse verenigingen geven aan 

dat ze de afgelopen jaren op de kosten bezuinigd hebben en de contributies hebben 

verhoogd. In combinatie met hogere kosten voor huur/onderhoud van de accommodaties 

en de afname van subsidies en sponsorgeld, betekent dat dat de rek er bij een deel van de 

verenigingen uit is. 

• Bij diverse clubs spelen er knelpunten m.b.t. de accommodatie. Deels gaat het daarbij om 

grotere, deels om kleinere knelpunten. ‘Verbeteringen m.b.t. de accommodaties’ scoort in 

2013 minder hoog in de ranglijst van verenigingsambities dan in 2009. 

• Een meerderheid van de verenigingen denkt bij het verwezenlijken van de ambities en 

het oplossen van knelpunten ondersteuning nodig te hebben. Daarbij is ‘de gemeente’ het 

meest genoemd, gevolgd door ‘vrijwilligers’, ‘scholen/onderwijsinstellingen’, ‘sponsoren’ 

‘nationale sportbonden’ en ‘andere sportverenigingen in de stad’. 

Een meerderheid van de clubs (40 van de 74) geeft aan dat in de afgelopen jaren 1 of 

enkele knelpunten opgelost zijn. Daarmee zijn niet alle problemen opgelost. Bij de meeste 

van de betreffende verenigingen spelen er nog steeds knelpunten.  

Driekwart van de 40 verenigingen heeft de knelpunten (deels) op eigen kracht opgelost 

en bijna de helft heeft ondersteuning van andere partijen gehad; de gemeente is daarbij 

veruit het meest genoemd. 

• De aandacht bij verenigingen voor maatschappelijke thema’s rondom het sporten is 

toegenomen. De belangrijkste reden om geen aandacht aan bepaalde thema’s te besteden 

is dat deze binnen de club geen rol spelen. 
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• Er is de nodige bereidheid bij verenigingen voor het ondersteunen van informele 

sportgroepen, maar dan wel onder voorwaarden. 
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2 Inleiding 

2.1 Aanleiding voor onderzoek 

De hoofddoelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid zijn het op peil houden van de 

sportdeelname in Nijmegen en het verhogen van het percentage Nijmegenaren dat voldoende 

aan beweging doet. Ten behoeve van die doelstellingen zet de gemeente zich onder meer in voor 

het ondersteunen en versterken van sportverenigingen. Daarom wil de gemeente blijven volgen 

hoe het met de verenigingen gaat. Welke positieve en negatieve ontwikkelingen spelen er, welke 

knelpunten vragen om een oplossing, wat zijn de ambities voor de toekomst en hoe zit het met de 

ondersteuningsbehoefte? 

Eerdere metingen in het kader van de sportverenigingsmonitor zijn uitgevoerd in 2005 en 2009. 

2.2 Onderwerpen 

In overleg met het gemeentelijke programmateam sport zijn de onderwerpen voor de meting in 

2013 vastgesteld: 

• ontwikkelingen m.b.t. ledental, vrijwilligers en de financiële positie; 

• de aandacht van verenigingen voor maatschappelijke thema’s; 

• de huidige knelpunten binnen de verenigingen en de ambities voor de komende jaren;  

• de ondersteuningsbehoefte; 

• de behoefte aan deskundigheidsbevordering voor trainers of vrijwilligers om kinderen 

met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis beter te kunnen begeleiden;  

• de bereidheid tot het ondersteunen van informele sportgroepen. 

2.3 Uitvoering onderzoek 

Sportservice Nijmegen en het programmateam sport hebben een lijst met 184 te benaderen 

sportverenigingen opgesteld. Aan deze vereniging is in oktober 2013 een schriftelijke vragenlijst 

toegestuurd. Daarna zijn er nog twee reminders verzonden, deels schriftelijk, deels via email. 

Uiteindelijk zijn er 74 ingevulde vragenlijsten teruggestuurd. Van de 184 verenigingen bleken er 

tien kleinere verenigingen niet meer te bestaan. Daarmee komt de respons op 42,5% (74/174). In 

2009 lag de respons op 46%.  

De 74 verenigingen, die aan het onderzoek hebben deelgenomen, hebben in totaal circa 23.000 

leden. Op basis van gegevens van het NOC*NSF en bevolkingsonderzoeken in Nijmegen ramen 

we het totaal aantal sportverenigingsleden in Nijmegen op 41.500. De verenigingen, die aan het 

onderzoek hebben deelgenomen, staan dus voor circa 55% van alle sportverenigingsleden in 

Nijmegen. Ook bij de vorige meting in 2009 bedroeg het totaal aantal leden bij de deelnemende 

verenigingen circa 23.000.  

2.4 Rapportage 

Bij de analyse is gekeken naar verschillen tussen de volgende categorieën verenigingen: 

• onderscheid naar ledental (minder dan 100 leden; 100-249 leden; 250-499 leden; minstens 

500 leden); 
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• verenigingen met jeugdleden (alleen of bijna alleen jeugdleden plus zowel jeugd- als 

seniorleden) versus verenigingen met seniorleden (alleen of bijna alleen seniorleden plus 

zowel jeugd als seniorleden);  

• onderscheid tussen team en (semi-)individuele sporten; 

• verenigingen die gebruik maken van buitensportvelden versus verenigingen die gebruik 

maken van sportzalen; 

• onderscheid naar sporttakken. 

Bij alle onderwerpen is aangegeven welke categorieën verenigingen afwijkend van het 

gemiddelde beeld scoren. Daarbij is aangegeven om hoeveel van de responderende verenigingen 

het gaat.  

Als er bijvoorbeeld 4 van de 11 voetbalverenigingen staat, betekent dat dat er 11 

voetbalverenigingen aan het onderzoek hebben deel genomen en dat we bij 4 van die 11 

verenigingen een bepaalde uitkomst gemeten hebben. 

 

Op een aantal plaatsen in de rapportage zijn landelijke cijfers en cijfers uit lokale 

bevolkingsonderzoeken opgenomen. 
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3 Uitkomsten 

3.1 Leden 

 

De verdeling naar ledental voor de verenigingen, die aan de sportverenigingsmonitor hebben 

deelgenomen, is als volgt: 

 

 aantal  

verenigingen 

< 100 leden 30 

100 – 249 leden 15 

250 – 499 leden 16 

>= 500 leden  13 

totaal 74 

 

Bij 32 van de 74 verenigingen zijn (bijna) alle leden volwassen en bij 4 van de 74 verenigingen zijn 

(bijna) alle leden jonger dan 18 jaar.  

De overige 38 verenigingen hebben een mix van jeugd- en seniorleden. 

Gemiddeld hebben de 74 verenigingen 311 sportende leden.  

 

Aan de verenigingen is gevraagd of er in de afgelopen vier jaar een duidelijke trend in het aantal 

sportende leden zat. Het aantal verenigingen met een toename van het ledental (19) blijkt groter 

dan het aantal verenigingen met een afname (14). Bij een meerderheid van de verenigingen is het 

ledental ongeveer gelijk gebleven (26) of wisselend (dan weer stijging, dan weer daling: 15). 

 

Toename van het ledental vond relatief veel plaats bij: 

• verenigingen met tussen de 250 en 499 leden (8 van de 13); 

• voetbalverenigingen (5 van de 11); 

• verenigingen die teamsporten bieden (10 van de 25); 

• verenigingen met jeugdleden (13 van de 42). 

Landelijk is er sprake van een groei van het aantal leden bij enkele teamsporten: 

• voetbalverenigingen (in 2012 2,6% hoger dan in 2009); 

• hockeyverenigingen (in 2012 4,5% hoger dan in 2009); 

• basketbalverenigingen (in 2012 26,1% hoger dan in 2009). 

Bij andere teamsporten - volleybal, korfbal, handbal en ijshockey - is het aantal leden aan het dalen. 

 

Hieronder staat een overzicht van de verklaringen die verenigingen voor de toename van het 

ledental geven. 
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Afname van het ledental vond relatief veel plaats bij: 

• badmintonverenigingen (2 van de 3); 

• tennisverenigingen (3 van de 10); 

• verenigingen binnen de (semi-)individuele sporten (10 van de 37). 

Ook landelijk is er sprake van een afname van het aantal leden bij badmintonverenigingen (in 2012 14,1% 

lager dan in 2009) en tennisverenigingen (in 2012 6,9% lager dan in 2009). 

Verder is er sprake van een daling van het aantal leden bij de volgende (semi-)individuele sporten: 

turnen/gymnastiek (min 10,1%), tafeltennis (min 6,7%) en judo (min 4,7). Bij enkele andere individuele 

sporten is er sprake van een stijging van het aantal verenigingsleden: schaatsen, wandelen, wielrennen, 

toerfietsen en golf.  

 

Hieronder staat een overzicht van de verklaringen die verenigingen geven voor de afname van 

het ledental. 

 
 

 

Onderzoek onder volwassenen Nijmegenaren (Burgerpeiling 2013) laat zien dat het percentage 

sportverenigingsleden onder volwassenen stabiel is (23% in 2009, 2011 en 2013). Onder middelbare 

scholieren was het percentage sportverenigingsleden in 2012 (71%) hoger dan in 2002 en 2007 (68%) 

(Bron: EMOVO, GGD regio Nijmegen). Over de sportdeelname van leerlingen op de basisschool komen in 

2014 nieuwe cijfers ter beschikking(laatste meting in 2009). 
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Landelijk is het aantal volwassen leden licht gedaald (in 2012 0,9% lager dan in 2009) en is het aantal 

jeugdleden gestegen (in 2012 6,1% hoger dan in 2009). Opvallend daarbij is het verschil naar geslacht. Bij 

de volwassen leden nam het aantal mannen af (min 3,7%) en het aantal vrouwen toe (plus 4,7%). En bij de 

jeugdleden steeg het aantal jongens (plus 2,4%) minder snel dan het aantal meisjes (plus 11,6%).  

 

Aan de verenigingen is gevraagd of ze behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering voor 

trainers of vrijwilligers om kinderen met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis beter te kunnen 

begeleiden;  14 van de 42 verenigingen met jeugdleden hebben daar behoefte aan: in 8 gevallen 

voor de trainers én vrijwilligers, in 4 gevallen alleen voor de trainers en in 2 gevallen alleen voor 

de vrijwilligers. 

Die behoefte speelt vooral bij: 

• voetbalverenigingen (alle voetbalverenigingen met jeugdleden); 

• hockeyverenigingen (2 van de 3 hockeyverenigingen met jeugdleden); 

• turn-/gymnastiekverenigingen (2 van de 3 turn-/gymverenigingen met jeugdleden); 

• clubs die teamsporten voor jeugdleden bieden (8 van de 13 clubs met jeugdleden die 

teamsporten bieden). 

 

3.2 Vrijwilligers 

Aan de verenigingen is gevraagd of er in de afgelopen vier jaar een duidelijke trend in het aantal 

vrijwilligers bij de vereniging zat. Het aantal verenigingen met een toename van het aantal 

vrijwilligers (9) blijkt iets groter dan het aantal verenigingen met een afname (6). Bij een 

meerderheid van de verenigingen is het aantal vrijwilligers ongeveer gelijk gebleven (53) of 

wisselend (dan weer stijging, dan weer daling: 6). Drie verenigingen met een stabiel aantal 

vrijwilligers geven aan dat de vrijwilligers gemiddeld genomen wel minder tijd aan de 

vereniging besteden.  

 

Toename van het aantal vrijwilligers vond relatief veel plaats bij: 

• verenigingen met tussen de 250 en 499 leden (5 van de 13); 

• voetbalverenigingen (3 van de 11); 

• verenigingen die teamsporten bieden (6 van de 25). 

Dit sluit aan bij het in de vorige paragraaf geschetste beeld van categorieën verenigingen waar 

relatief vaak een toename van het ledental heeft plaatsgevonden.  

 

Bij de toename van het aantal vrijwilligers ging het vooral om seniorleden en ouders, en minder 

om jeugdleden.  

 

Hieronder staat een overzicht van de verklaringen die verenigingen geven voor de toename van 

het aantal vrijwilligers. 
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Afname van het aantal vrijwilligers vond relatief veel plaats bij badmintonverenigingen (2 van de 

3). Het gaat bij die afname vooral om seniorleden en ouders, en minder om jeugdleden. 

De meest aangekruiste reden voor de afname is ‘meer mensen geven aan geen tijd meer te 

hebben’. Verder geven enkele verenigingen aan dat vrijwilligers liever voor specifieke taken 

kiezen dan voor het zitting nemen in ‘algemene’ commissies en dat meer vrijwilligers aangeven 

dat hun taken te veel tijd kosten.  

 

Een kwart van de verenigingen geeft aan over onvoldoende vrijwilligers te beschikken. In 2009 

gold dit voor een derde van de verenigingen.  

 

Onze Burgerpeiling (onderzoek onder volwassen Nijmegenaren) laat in dit verband zien dat het percentage 

volwassenen dat zich in de vrije tijd voor sportverenigingen inzet licht gestegen is, naar 8,5%. Bij eerdere 

metingen lag dat percentage rond de 6%. Aan de volwassen Nijmegenaren is gevraagd of ze zich in hun 

vrije tijd (meer) willen gaan inzetten voor sportverenigingen: 6% heeft daar positief op gereageerd, van wie 

het grootste deel met enig voorbehoud (wil dat “misschien” gaan doen). Twee derde van die 6% is nu nog 

niet als vrijwilliger bij een sportclub actief. 

 

Een tekort aan vrijwilligers komt minder voor bij de verenigingen met minder dan 100 leden 

(10%). Van de grotere verenigingen (100-249 leden, 250-499 leden, 500+) geeft circa een derde aan 

onvoldoende vrijwilligers te hebben. 

Een tekort aan vrijwilligers komt relatief vaak voor bij: 

• hockeyverenigingen (2 van de 3; studentenhockeyvereniging is niet meegerekend); 

• zwemverenigingen (2 van de 3); 

• voetbalverenigingen (5 van de 11). 

Behalve de 18 verenigingen, die aangeven over onvoldoende vrijwilligers te beschikken, zijn er 

nog eens 35 verenigingen op zoek naar vrijwilligers; 21 van de 74 verenigingen zijn niet op zoek 

naar vrijwilligers.  

Hieronder staat een overzicht van voor welke functies, taken en werkzaamheden de 53 

verenigingen (18 + 35) vrijwilligers zoeken.  
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Hieronder is een ranglijst opgenomen voor de behoefte aan vrijwilligers in 2013 versus 2009. Op 

nummer 1 staat de functie/taak/werkzaamheid waar de meeste verenigingen vrijwilligers voor 

zoeken, enzovoorts.  

 

 
 

Tussen 2013 en 2009 is er één opvallend verschil: in 2009 zochten veel verenigingen vrijwilligers 

voor bar- en kantinediensten (nummer 2 in ranglijst), in 2013 is dat veel minder het geval 

(nummer 9 in ranglijst). 
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commissies 1 1

bestuur 2 3

PR,  communicatie, clubblad, website, social media 3 4
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training, lesgeven 6 5
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bar- en kantinediensten 9 2
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sportmedische zorg 12 12
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3.3 Financiën 

Gevraagd is of de financiële positie van de vereniging in de afgelopen vier jaar verbeterd of 

verslechterd is. Het aantal verenigingen dat aangeeft dat er sprake is van een verslechtering (30 

‘verslechterd’ en 1 ‘sterk verslechterd’) blijkt groter dan het aantal dat aangeeft dat er sprake is 

van een verbetering (13 ‘verbeterd’ en 3 ‘sterk verbeterd’). Bij de overige 27 verenigingen is de 

financiële situatie niet veel veranderd. In 2009 was het beeld op dit punt gunstiger. Toen gaven 

12 van de 77 verenigingen aan dat de financiële situatie was verslechterd en 15 dat deze was 

verbeterd.  

Bij verenigingen, die zaalsporten bieden, komt het relatief veel voor dat er sprake is van een 

verslechtering van de financiële situatie (verslechtering bij 13 van de 24; verbetering bij 3 van de 

24). Bij verenigingen die gebruik maken van buitensportvelden zien we deels verslechtering (12 

van de 29) en deels verbetering (8 van de 29).  

Een verslechtering van de financiële situatie komt relatief veel voor bij: 

• tafeltennisverenigingen (3 van de 4);  

• volleybalverenigingen (2 van de 3); 

• hockeyverenigingen (2 van de 3; studentenhockeyvereniging is niet meegerekend); 

• badmintonverenigingen (2 van de 3); 

• turn-/gymnastiekverenigingen (2 van de 3).  

Hieronder volgt een overzicht van de redenen voor de verslechtering van de financiële situatie. 

 
 

En de meest genoemde redenen voor een verbetering van de financiële situatie zijn de volgende:  
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Een verslechtering van de financiële situatie hoeft niet te betekenen dat de huidige financiële 

situatie ongezond is. Andersom hoeft een verbetering niet te betekenen dat de huidige financiële 

situatie gezond is. Hieronder volgt een overzicht waarbij de ontwikkeling van de financiële 

situatie in de voorgaande vier jaar gecombineerd is met de huidige situatie.  

 

 aantal 

verenigingen 

verslechterd en ongezond 3 

gelijk gebleven en ongezond 2 

verbeterd en ongezond 2 

subtotaal ongezond 7 

  

verslechterd en niet gezond, niet ongezond 14 

gelijk gebleven en niet gezond, niet ongezond 6 

verbeterd en niet gezond, niet ongezond 2 

subtotaal niet gezond, niet ongezond 22 

  

verslechterd en gezond  12 

gelijk gebleven en gezond 19 

verbeterd en gezond 12 

subtotaal gezond 43 

  

verslechterd en ‘weet niet’ 2 

 

Bij 17 van de 74 clubs, die aan de sportverenigingsmonitor hebben deelgenomen, is de financiële 

situatie in de afgelopen vier jaar verslechterd en is de huidige financiële situatie ‘ongezond’ of 

‘niet gezond, niet ongezond’. Bij nog eens 12 clubs is de financiële situatie weliswaar niet 

verslechterd, maar is de huidige financiële situatie ‘ongezond’ of ‘niet gezond, niet ongezond’. Bij 

in totaal 29 van de 74 clubs is de huidige financiële situatie dus niet gezond.  

 

Bij 3 verenigingen heeft de verslechtering van de financiële situatie in de voorgaande vier jaar 

ertoe geleid dat de huidige financiële situatie ongezond is. In totaal geven 7 clubs aan dat de 

huidige financiële situatie ongezond is (10%). Een ongezonde financiële situatie komt relatief veel 

voor bij: 

• hockeyverenigingen (2 van de 3; studentenhockeyvereniging is niet meegerekend); 

• verenigingen die gebruik maken van buitensportvelden (5 van de 29). 

Dat de financiële situatie ‘niet gezond, niet ongezond’ is, komt relatief veel voor bij: 

• zwemverenigingen (2 van de 3); 

• verenigingen die zaalsporten bieden (11 van de 24). 
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3.4 Ambities 

Aan de verenigingen is gevraagd wat hun voornaamste ambities voor de komende vier jaar zijn. 

Hieronder staat een overzicht van welke ambities het meest aangekruist zijn: 

 

 
Bij verenigingen met jeugdleden komt de ambitie om te groeien relatief vaak voor; 32 van de 42 

verenigingen met (onder meer) jeugdleden geven aan dat ze meer jeugdleden willen. Daarnaast 

geven 6 verenigingen met vooral of alleen maar seniorleden aan dat ze meer jeugdleden willen. 

Van de 70 verenigingen met (onder meer) seniorleden geven er 37 aan dat ze meer seniorleden 

willen. Daarnaast geeft 1 vereniging met alleen maar jeugdleden aan meer seniorleden te willen.  
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Hieronder is een ranglijst opgenomen voor de ambities van verenigingen in 2013 versus 2009. Op 

nummer 1 staat de meeste genoemde ambitie, enzovoorts. 

 

 
 

Niet veranderd is dat de meeste genoemde ambities ‘groei (meer leden en vrijwilligers)’ en ‘sport 

blijven bieden op prestatief en recreatief niveau’ zijn.  

Ten opzichte van 2009 staan in 2013 de volgende ambities hoger in de ranglijst: ‘sport op 

recreatief niveau blijven bieden’, ‘financieel gezond worden’ en ‘uitbreiding van het 

sportaanbod’. En lager in de ranglijst staan deze keer: ‘ongeveer even groot blijven, continuïteit’, 

‘verbeteringen m.b.t. de accommodatie’ en ‘(verder) professionaliseren’. 

 

12 verenigingen geven aan dat ze bij het verwezenlijken van de verenigingsambities geen hulp 

nodig hebben. De andere verenigingen hebben 1 of meer partijen aangekruist, die de 

verenigingen hulp zouden kunnen bieden. Veel verenigingen (47) geven aan hulp van de 

gemeente te kunnen gebruiken. Ook ‘vrijwilligers’, ‘scholen/onderwijsinstellingen’ en 

‘sponsoren’ zijn relatief veel aangekruist als partijen die hulp zouden kunnen bieden.  

 
Bij de vraag naar hulp bij het verwezenlijken van de verenigingsambities konden de 

verenigingen meer ‘onderdelen’ van de gemeente aankruisen; 47 verenigingen hebben 1 of meer 

van de volgende antwoorden aangekruist: 

• afdeling sportservice (25 x aangekruist); 

• gemeente in algemene zin (24 x); 

• afdeling accommodaties (23 x); 
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groei (meer leden en vrijwilligers) 1 1
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uitbreiding van sportaanbod 7 10

verbeteringen m.b.t. accommodatie 8 4

(verder) professionaliseren 9 6

prestaties op topsportniveau 10 9
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• de plaatselijke politiek (22 x). 

Binnen de volgende categorieën denkt een relatief groot deel van de verenigingen hulp van de 

gemeente nodig te hebben bij het verwezenlijken van de ambities: 

• verenigingen met minimaal 500 leden (14 van de 16); 

• verenigingen die teamsporten bieden (21 van de 25); 

• verenigingen met jeugdleden (33 van de 42). 

 

3.5 Knelpunten 

52 verenigingen geven aan dat er op dit moment knelpunten binnen de vereniging spelen (70%, 

tegenover 60% in 2009).  

 

Knelpunten komen relatief veel voor bij: 

• verenigingen die teamsporten bieden (24 van de 25); 

• zwemverenigingen (3 van de 3);  

• turn-/gymnastiekverenigingen (3 van de 3). 

De knelpunten spelen op de volgende vlakken: 

 
 

Hieronder is een ranglijst opgenomen voor de knelpunten van verenigingen in 2013 versus 2009. 

Op nummer 1 staat het meeste genoemde knelpunt, enzovoorts. 
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In 2013 staan knelpunten op het vlak van financiën bovenaan in de ranglijst, tegenover plaats 6 in 

2009. Ook knelpunten op het vlak van de accommodatie staan nu hoger.  

Minder hoog dan in 2009 staan de knelpunten m.b.t. vrijwilligers.  

 

16 van de 52 verenigingen, waar op dit moment knelpunten spelen, denken deze knelpunten 

(deels) zelf op te kunnen lossen.  

Hieronder volgt een overzicht van met welke partijen men de knelpunten denkt te kunnen 

oplossen: 

  
Onder ‘gemeente’ zijn alle verenigingen gerekend, die 1 of meer van de volgende antwoorden 

hebben aangekruist: 

• gemeente in algemene zin (26 x aangekruist); 

• afdeling accommodaties (14 x); 

• afdeling sportservice (9 x). 

Binnen de volgende categorieën denkt een relatief groot deel van de verenigingen hulp van de 

gemeente nodig te hebben bij het oplossen van knelpunten: 

• verenigingen met minimaal 500 leden (10 van de 16); 

• verenigingen die teamsporten bieden (17 van de 25); 

• verenigingen met jeugdleden (25 van de 42). 

Bij de behoefte aan hulp van de gemeente bij het verwezenlijken van verenigingsambities zagen 

we hetzelfde rijtje.  
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Behalve naar huidige knelpunten, is ook gevraagd of verenigingen in de voorgaande vier jaar 

dringende knelpunten hebben weten op te lossen. Van de 74 verengingen geven er 40 aan dat er 1 

of meer knelpunten opgelost zijn. Daarbij gaat het om knelpunten op de volgende vlakken: 

 
 

30 van de  40 verenigingen geven aan dat ze de knelpunten (deels) op eigen kracht hebben weten 

op te lossen. De helft van de 40 verenigingen heeft hulp gehad van andere partijen. Daarbij is de 

gemeente het meest genoemd. 

 
 

Dat er met de hulp van de gemeente knelpunten opgelost zijn, is relatief veel gebeurd bij: 

• voetbalverenigingen (4 van de 11); 

• verenigingen met jeugdleden (9 van de 42). 

De 40 verenigingen hebben in de voorgaande jaren veelal maar een deel van de knelpunten 

weten op te lossen; bij 35 van de 40 verenigingen spelen er nog steeds knelpunten. 
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3.6 Accommodatie 

De inzet van middelen vanuit het beleidsprogramma sport is voor een groot deel gericht op het 

in stand houden van een kwalitatief goed aanbod aan gemeentelijke sportaccommodaties. Voor 

de periode 2013-2016 ligt de focus niet ligt op het uitbreiden van het areaal aan accommodaties, 

maar het op orde houden van de kwaliteit van gemeentelijke binnen- en 

buitensportaccommodaties.  

Uitkomsten van de sportverenigingsmonitor m.b.t. de accommodaties geven een wisselend 

beeld. ‘Knelpunten m.b.t. de accommodatie’ staan in 2013 nummer twee in de 

knelpuntenranglijst, tegenover een 4e plaats in 2009. Tegelijk scoort ‘verbeteringen m.b.t. de 

accommodatie’ in 2013 minder hoog in de ranglijst van verenigingsambities (8e plaats) dan in 

2009 (4e plaats). Daarom is het goed om hier de knelpunten m.b.t. de accommodaties nader toe te 

lichten.  

 

De volgende knelpunten zijn genoemd: 

• verhoging zaalhuur is een probleem (3 x genoemd); 

• zaal in slechte staat (2 x); 

• huidige zaal is te klein (2 x); 

• huidige zaal is niet geschikt voor wedstrijden (1 x); 

• te weinig zaalruimte te huur (1 x); 

• zaal niet schoon (1 x); 

• tekort aan opbergruimte in zaal (1 x); 

• we moeten zaal 2 uur huren i.v.m. lastige huurvoorwaarden (1 x);  

• we kunnen zaal niet voor hele dag huren (1 x); 

• gebouw eigendom van club: hoge lasten (1 x); 

• we zijn op zoek naar leegstaand bedrijfspand om indoor te kunnen trainen (1 x); 

• tekort aan kleedkamers bij voetbalvelden (2 x); 

• overcapaciteit aan grasvelden, meer kunstgrasvelden nodig (1 x); 

• toenemend probleem met veldcapaciteit (1 x); 

• huur atletiekbaan mag niet per baan (1 x); 

• vandalisme bij open sportpark (1 x). 

Overigens hebben niet alle verenigingen hun knelpunten m.b.t. de accommodaties nader 

toegelicht.  

 

Knelpunten m.b.t. de accommodatie komen relatief veel voor bij: 

• volleybalverenigingen (3 van de 3); 

• hockeyverenigingen (2 van de 3; studentenhockeyvereniging is niet meegerekend); 

• verenigingen die teamsporten bieden (10 van de 25). 
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3.7  Aandacht voor thema’s rondom sporten 

Voor diverse thema’s rondom het sporten is gevraagd of de verenigingen daar speciale aandacht 

aan besteden, bijvoorbeeld via projecten, activiteiten, regels of folders. 

 

 
 

Voor de thema’s, waar men geen speciale aandacht aan besteedt, is gevraagd waarom dat zo is. 

Bij alle thema’s is veruit de meest aangekruiste reden: ‘speelt bij ons geen rol’. Andere redenen 

zijn: 

• ‘geen tijd voor’; 

• ‘geen geld voor’; 

• ‘dat is niet onze zaak, iets voor anderen’ (vaker aangekruist bij de thema’s bevorderen 

van gezonde leefstijl en duurzaamheid); 

• ‘zou niet weten hoe’. 

 

In 2009 hebben we voor vier van de acht bovengenoemde thema’s gevraagd of de verenigingen 

daar speciale aandacht aan besteedden. Voor alle vier die thema’s geldt dat daar nu meer 

verenigingen dan in 2009 aandacht aan besteden.  

 

 

ja, daar beste-

den we nu aan-

dacht aan

ja, daar beste-

den we nu aan-

dacht aan, maar

nog niet genoeg

nee, daar beste-

den we nu geen

aandacht aan,

maar dat zouden

we wel willen

nee, daar beste-

den we nu geen

aandacht aan, en

dat gaan we ook

niet doen

geen

antwoord

aandacht voor respect / 

normen en waarden 42 14 2 14 2

bevorderen fair play / 

sportief gedrag 43 6 3 19 3

bijdragen aan leefbaarheid /

maatschappelijke initiatieven 23 14 8 22 7

integratie: hoe autochtone Nijmegenaren

en Nijmegenaren van buitenlandse herkomst

met elkaar omgaan 23 8 11 30 2

bijdragen een duurzaamheid, bijv. door

maatregelen om energie te besparen 16 12 12 28 6

aanbod voor mensen met een lichamelijke

en/of verstandelijke beperking 22 3 13 33 3

bevorderen van gezonde leefstijl, bijv.

via aanbod in kantine 12 9 11 36 6

bevorderen van acceptatie van

homoseksualiteit 13 3 11 41 6

2013 2009

aandacht voor respect / 

normen en waarden 76% 51%

bevorderen fair play / 

sportief gedrag 66% 46%
integratie: hoe autochtone Nijmegenaren

en Nijmegenaren van buitenlandse herkomst

met elkaar omgaan 42% 22%

bevorderen van gezonde leefstijl, bijv.

via aanbod in kantine 28% 20%
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3.8 Ondersteuning informele sportgroepen 

Er zijn steeds meer mensen die regelmatig buiten een vereniging om met elkaar sporten. Fiets- of 

hardloopgroepen zijn daar voorbeelden van. Sommige van die 'informele sportgroepen’ zouden 

het prettig vinden om bij een sportvereniging gebruik te mogen maken van bijv. een kleed- en 

doucheruimte. Aan de verenigingen is een aantal vragen voorgelegd om te peilen of 

verenigingen iets voor de informele sportgroepen kunnen betekenen. 

 

Gevraagd is of informele sportgroepen gebruik zouden mogen maken van de kleed- en 

doucheruimtes van de vereniging. Hieronder staan de antwoorden, uitgesplitst naar 

verenigingen die gebruik maken van buitensportvelden en verenigingen die gebruik maken van 

sportzalen.  

 

 
 

Van de 29 verenigingen, die gebruik maken van buitensportvelden, staan er 16 positief tegenover 

het gebruik van de kleed- en doucheruimte door informele sportgroepen (‘geen probleem’, 

‘onder voorwaarden’ of ‘gebeurt al’); 2 verenigingen willen niet dat dit gaat gebeuren.  

De verenigingen, die gebruik maken van sportzalen, geven veelal aan dat ze hier niet over gaan, 

omdat ze geen eigenaar van de kleed- en doucheruimtes zijn.  

 

Verenigingen die relatief vaak ‘geen probleem’ of ‘onder voorwaarden’ hebben aangekruist zijn: 

• tennisverenigingen (5 van de 10); 

• voetbalverenigingen (3 van de 11). 

Gevraagd is of informele sportgroepen gebruik zouden mogen maken van de sportvelden van de 

vereniging. Hieronder staan de antwoorden, uitgesplitst naar verenigingen die gebruik maken 

van buitensportvelden en verenigingen die gebruik maken van sportzalen. 

 

verenigingen die

gebruik maken van

buitensportvelden

verenigingen die

gebruik maken van

sportzalen

geen probleem 4 1

onder voorwaarden 7 1

dit gebeurt al 5 0

nee 2 2

club is niet de eigenaar ervan,

beschikt er niet over 5 19

nooit besproken binnen club 3 1

anders 2 0

geen antwoord 1 0
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Van de 29 verenigingen, die gebruik maken van buitensportvelden, staan er 17 positief tegenover 

het gebruik van de sportvelden door informele sportgroepen (‘geen probleem’, ‘onder 

voorwaarden’ of ‘gebeurt al’); 3 verenigingen willen niet dat dit gaat gebeuren.  

De verenigingen, die gebruik maken van sportzalen, geven veelal aan dat ze hier niet over gaan, 

omdat ze geen eigenaar van de sportzalen zijn. 

 

Verenigingen die relatief vaak ‘geen probleem’ of ‘onder voorwaarden’ hebben aangekruist zijn: 

• tennisverenigingen (6 van de 10); 

• voetbalverenigingen (4 van de 11). 

Gevraagd is of de informele sportgroepen de trainers van de vereniging mogen benaderen.  

 

 
 

27 van de 61 verenigingen met eigen trainers staan daar positief tegenover (‘geen probleem’, 

‘onder voorwaarden’ of ‘gebeurt al’); 4 verenigingen willen niet dat dit gaat gebeuren. Verder 

geven 15 verenigingen aan dat dit een zaak van de trainer zelf is; 11 verenigingen kunnen nog 

geen antwoord op deze vraag geven (‘nooit besproken binnen de club’ of ‘weet niet’). 

 

Verenigingen die relatief vaak ‘geen probleem’ of ‘onder voorwaarden’ hebben aangekruist zijn: 

• hockeyverenigingen (3 van de 3; studentenhockeyvereniging is niet meegerekend); 

• verenigingen binnen de vecht- en verdedigingssporten (6 van de 7); 

• voetbalverenigingen (6 van de 11); 

• tennisverenigingen (4 van de 10). 

 

verenigingen die

gebruik maken van

buitensportvelden

verenigingen die

gebruik maken van

sportzalen

geen probleem 3 0

onder voorwaarden 9 1

dit gebeurt al 5 0

nee 3 0

club is niet de eigenaar ervan,

beschikt er niet over 3 21

nooit besproken binnen club 2 0

anders 1 2

geen antwoord 3 0

geen probleem 14

onder voorwaarden 10

dit gebeurt al 3

zaak van de trainer zelf 15

nee 4

club heeft geen eigen trainers 13

nooit besproken binnen club 9

weet niet 2

anders 3

geen antwoord 1


