
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Monitor 

Sportaanbieders 

LANDE L I J KE TRENDS EN 
ONTW IKKE L I NGEN I N DE 
SPORT 

Doordat de (sport) wereld in beweging is, houden diverse partijenA
rekening met uitdagingen, trends, kansen en bedreigingen voor de 
sport. De belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn:A

Sportdeelname van jongeren gaat achteruit. Terwijl deA
sportdeelname van ouderen stijgtA
Mensen met een lage SES, een beperking en migranten zijn minder 
vaak lid van een sportverenigingA
Nederlanders willen vooral individueel sporten of in eenA
zelfgeorganiseerde groepA
Daling in het aantal leden en minder vrijwilligersA
Gezondheid en conditie is één van de belangrijkste motieven om te 
sportenA
Opkomst duurzame sportaccommodaties en open sportclub.A
Nationaal Sportakkoord zet in op professionalisering vanA
sportverenigingen (Kenniscentrum Sport, 2019)A
Dalende inkomsten uit contributies van leden (Bruin & Aarts, 2018)A

V E R D I E P I N G M O N I T O R 
S P O R T A A N B I E D E R S 

In 2015 heeft de gemeente Vlissingen opdracht gegevenA
aan SportZeeland om te starten met de monitor voorA
sportaanbieders. Het doel van dit onderzoek was omA
erachter te komen of de bezuinigingen, die de gemeenteA
heeft doorgevoerd in de afgelopen jaren, gevolgenA
hebben gehad voor de sportverenigingen. De data isA
verzameld van 2015 tot en met het jaar 2018.A
Verschillende sportaanbieders hebben hieraanA
deelgenomen. Echter is deze verdieping gebaseerd op 19A
sportaanbieders die in het eerste en laatste jaar hebbenA
deelgenomen aan het onderzoek.A

ALGEMENE FACTS 
VLISSINGEN 201ð - 201ó 
Ongeorganiseerde sporten worden aantrekkelijker, 
fitness het meest populairA
Stijging in de accommodatiekosten voorA
sportaanbiedersA
Daling in het aantal volwassen mannen en vrouwen dat 
sport bij een sportverenigingA
Gezondheid is de belangrijkste reden om te sporten.A
Tijdgebrek vanwege combinatie werk, studie of gezinA
wordt gezien als grootste belemmering om te sporten.A



      

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

VLISSINGEN IN RELATIE TOT LANDELIJKE TRENDS 
EN ONTWIKKELINGEN 
Landelijk is het gemiddelde ledenaantal in 2018 met 4% toegenomen ten opzichte van 2015/2016. Daarentegen is het aantalA
jeugdleden (tot en met 12 jaar) in 2018 in Nederland gedaald met 2% en ook is er  een daling (2%) in het aantal volwassenA
leden (Bruin & Aarts, 2018). In Vlissingen hebben 6 van de 19 sportverenigingen ook een stijgend ledenaantal. Een positieveA
uitkomst is dat bij meer dan de helft van de sportverenigingen het aantal jeugdleden stabiel is gebleven of gestegen is.A

Als het gaat om volwassenen is er in Vlissingen over hetA
algemeen een daling te zien in het ledenaantal. Dit kan teA
maken hebben met de populariteit van ongeorganiseerdeA
sporten of individuele sporten.A

In 2016 heeft de verenigingsmonitor van het MulierA
Instituut aangetoond dat 14% van de verenigingen kamptA
met een tekort aan vrijwilligers. In Vlissingen zien 9 van deA
19 sportverenigingen (47%) het aantal vrijwilligers terugA
lopen. 
Op basis van bovenstaande informatie kan geconcludeerd 
worden dat de situatie in Vlissingen op een aantal puntenA
overeen komt met de landelijke trends en ontwikkelingen.A

Uit de analyse van het onderzoek is gebleken dat deA
accommodatiekosten van 47% van de sportaanbieders is gestegen. InA
het onderzoek is gevraagd naar het percentage van de totale begrotingA
dat wordt besteed aan de accommodatie.A
De sportverenigingen in Vlissingen hebben de contributie verhoogt. DeA
contributie voor volwassenen is gemiddeld gestegen met 20,1% en deA
contributie voor jeugdleden is gemiddeld gestegen met 33,6%. Dit zouA
een gevolg kunnen zijn van de bezuinigingen die de gemeente heeftA
doorgevoerd.A

STIJGING IN DE ACCOMMODATIEKOSTEN 
EN CONTRIBUTIE 

OPEN SPORTCLUB 
Een open club is een ontmoetingsplek waarbij de eigen leden, andere regelmatige bezoekers van de club en buurtbewonersA
worden uitgenodigd om te sporten en betrokken te blijven bij de vereniging. Daarnaast is een open club ondernemend en richtA
zich op een langetermijnvisie. Het kan een individuele vereniging zijn, maar veelal is de open club een samenwerking tussenA
meerdere verenigingen/partijen.A
Landelijk is  het aantal sportverenigingen dat samenwerkt met 1 of meerdere sportaanbieders gestegen met 17% (Bruin & Aarts,A
2018). Samenwerken tussen verschillende sportaanbieders in Vlissingen is terug te zien bij 52,6% van de sportaanbieders die inA
aanmerking kwamen voor de verdiepende analyse. Zij geven over het algemeen aan dat ze samen werken met verenigingen uitA
dezelfde tak van sport. Ook geven 8 sportaanbieders aan dat zij een samenwerkingsverband hebben met het onderwijs.A
Daarentegen zijn er 8 sportaanbieders die aangeven dat zij het prima zelf redden.  Als het gaat om de open club gedachte zijn erA
kansen voor de sportaanbieders in Vlissingen. Zeker als het gaat om samenwerken met verenigingen uit andere takken van sport.A




