
Op weg naar de vitale Vereniging 
 
Vroeger en nu 
 
Sport en recreatie zijn in Nederland ontstaan vanuit particulier initiatief: vanuit, door en voor de 
mensen in de samenleving. De vereniging was in de 20e eeuw de meest voorkomende 
organisatievorm. De eerste sportverenigingen ontstonden eind 19e  eeuw. 
 
Veelal waren verenigingen net als veel andere maatschappelijke organisaties in het land verzuild. Na 
de Tweede wereldoorlog ging de (gemeentelijke) overheid beleid voeren om sport en recreatie te 
stimuleren, voornamelijk door verenigingen te faciliteren. De rol en de vorm van verenigingen is door 
de tijd heen blijven veranderen. 
 
Zo ontzuilden de verenigingen, werd er gefuseerd en afgesplitst, verbreed, versmald, gerenoveerd en 
verhuisd. 
 

Ontwikkelingen en bedreigingen voor de vereniging 
 
Door maatschappelijke ontwikkelingen staan verenigingen voor een uitdaging. Er zijn maatregelen en 

veranderingen nodig om te kunnen borgen dat verenigingen over twintig à dertig jaar nog steeds een 

vooraanstaande maatschappelijke functie vervullen. Veranderingen in de samenleving waar 

verenigingen op in moeten spelen zijn onder meer: 

• Er is meer diversiteit gekomen in het aanbod: zoals sportscholen, commerciële 

speelvoorzieningen, sporten in privé-verband, enzovoorts; 

• Veranderend behoeftepatroon: er lijkt een trend tot minder behoefte aan de vaste 

verenigingsstructuur en het vaste aanbod; 

• Meer keuzes in vrijetijdsbesteding: zowel binnen het sportdomein (meerdere vormen van sport en 

van spelen en uitvindingen zoals tablets en de spelcomputer), als in andere vormen van 

vrijetijdsbesteding; 

• Schaarste aan vrijwilligers en bestuursleden: het lukt steeds meer verenigingen moeizaam om 

voldoende vrijwilligers en met name bestuursleden te vinden; ook de diversiteit van het 

vrijwilligersbestand is een aandachtspunt; 

• Financiën: verenigingen hebben te maken met hogere kosten en (bij een dalend ledenaantal) met 

minder inkomsten. Dit uit zich onder meer dat veel verenigingen financieel niet in staat zijn om het 

onderhoud van de opstallen (kantines en kleedkamers) op orde te houden; 

• Toenemende wet- en regelgeving, zoals Europese privacywetgeving, waar verenigingen rekening 

mee moeten houden. 

Daarnaast zullen verenigingen ook moeten kijken naar hun eigen organisatie en werkwijze. 

• De meeste verenigingen werken nog met een organisatiestructuur van vele tientallen jaren 

geleden: het klassieke verenigingsmodel met vaste bestuursfuncties en een klassiek 

georganiseerde algemene ledenvergadering; 

• Verenigingen zijn in de loop van de jaren mondjesmaat wel met professionals gaan werken. 

Trainers en coaches van selectieteams ontvangen bij sportverenigingen vaak een vergoeding. 

Enkele grotere verenigingen, die financieel gezond zijn, hebben voor enkele uren per week soms 

een verenigingsmanager in dienst. Veel kleinere verenigingen werken nog volledig met 

vrijwilligers; 

• De meeste verenigingen zijn nauwelijks stelselmatig bezig met organisatieontwikkeling, waar dit 

wel nodig zou zijn. 

 

Binnen de sportsector blijkt uit landelijke cijfers dat de sportparticipatie sinds 1990 fors is toegenomen, 
maar het lidmaatschap van verenigingen gestaag is afgenomen. 



Het Sociaal Cultureel Planbureau voorspelt dat het aandeel van de bevolking dat lid is van een 
sportvereniging zal dalen van de huidige 33% naar 19% in 2030. Al in 2014 sportte ongeveer twee 
derde van de sporters alleen of ongeorganiseerd, de verwachting is dat deze groep toeneemt.  
 
Geconcludeerd kan worden dat, als er geen doorbraak wordt gerealiseerd, de rol van de verenigingen, 
de komende jaren steeds kleiner zal worden. Veel verenigingen die niet met de veranderingen 
omgaan en niet werken aan hun toekomstbestendigheid zullen in hun voortbestaan worden bedreigd. 
 
Maatschappelijke waarde van verenigingen  
 
Waarom vinden wij het belangrijk dat verenigingen in het landschap over 20 à 30 jaar nog een 
prominente positie blijven innemen? 

• De vereniging is een vorm van particulier initiatief, dat een belangrijke plaats inneemt in de 

Nederlandse samenleving. Kenmerk is de wisselwerking tussen de samenleving (initiatiefnemer 

en uitvoerder) en de overheid (faciliterend). De rolverdeling is vanaf de Tweede Wereldoorlog 

veranderd (toenemende rol overheid) en ook de komende jaren zal hiernaar gekeken moeten 

worden. Zoals naar de groter wordende rol van de gemeente in het onderhoud en het vervangen 

van accommodaties. Maar de unieke kern van dit particulier initiatief willen wij graag overeind 

houden;  

• In de vereniging speelt de vrijwilliger een sleutelrol. Hier liggen bedreigingen op de loer (zie 

eerder), maar wij blijven aan het Vrijwilligerswerk een belangrijke maatschappelijke rol toekennen. 

Vrijwilligerswerk bevordert sociale participatie en burgerschap en vormt daarmee een belangrijke 

waarde aan sociaal kapitaal; 

• Daarnaast doen mensen die vrijwilligerswerk in de sport doen kennis en vaardigheden op die ook 

buiten de sport van pas kunnen komen, zoals didactische vaardigheden, organiseren, plannen en 

communiceren; 

• De vereniging is bij uitstek een plek van het “samen doen”: samen sporten, samen activiteiten 

organiseren, samen besluiten nemen, samen de financiën op orde houden, enzovoorts. De leden 

van verenigingen komen uit alle geledingen: jong – middelbaar – oud, hoogopgeleid – lager 

opgeleid, wat betreft afkomst, man -vrouw, enzovoorts. Verenigingen spelen daarmee een 

sleutelrol in het bevorderen van sociale cohesie, mits ze met deze diversiteit goed omgaan. Ook 

binnen het gezinsverband zijn verenigingen vaak een bindende factor. Verenigingssporters doen 

veel sociale contacten op via de vereniging die vaker persoonlijk van aard zijn;  

• Verenigingen bieden meer dan alleen hun kernactiviteit, maar leggen verbindingen met diverse 

andere maatschappelijke doelen: gezondheid, onderwijs, sociale binding, etc; 

• Verenigingen vormen (dan wel zouden zich meer kunnen ontwikkelen tot) sociale pleisterplaatsen 

in de wijk, waar men elkaar ontmoet en samen activiteiten organiseert en beleeft;  

• De activiteiten van verenigingen vinden (veelal) plaats op sportvelden, semi-openbare 

buitenruimte of accommodaties. Dit zijn vaak ook plekken met veel groen en in een beschutte, 

rustige omgeving. Waarmee verenigingen dus ook in fysiek-ruimtelijk opzicht bijdragen aan de 

diversiteit en uitstraling van een dorp of stad;  

• Uit onderzoek blijkt dat sporters in verenigingsverband vaker sporten en ook meer tijd besteden 

aan sporten of in de club doorbrengen dan mensen die sporten in meer flexibele vormen. Ook 

blijkt uit onderzoek dat wanneer mensen bij een sportclub sporten, ze over het algemeen langer 

blijven sporten dan ongebonden sporters. 

 

 

Trends en Ontwikkelingen algemeen 
 
Het toewerken naar toekomstbestendige verenigingen, betekent reageren en anticiperen op trends en 
ontwikkeling. Hieronder de belangrijkste trends en ontwikkelingen, die een factor zijn voor de situatie 
en het perspectief van verenigingen. 
 
 
 



Demografie  
 
De samenstelling van de bevolking gaat veranderen. De twee meest opvallende ontwikkelingen zijn 
de dubbele vergrijzing en de superdiversiteit. Dubbele vergrijzing houdt in dat er relatief meer ouderen 
zijn, die gemiddeld ook ouder worden dan nu. Er zijn nu al bijna 2 keer zoveel 75+ers als in 1980. 
Superdiversiteit houdt in dat er meer mensen van migratieafkomst zijn, en dat de herkomst van deze 
mensen steeds gevarieerder wordt. Vergrijzing en meer inwoners met migratieachtergrond zijn 
ontwikkelingen die zouden kunnen leiden tot minder sportdeelname en daardoor tot minder 
verenigingslidmaatschap, omdat deze groepen over het algemeen minder sporten. 3 van de 9 
landelijke sportbonden boven de 50.000 leden gaf aan dat vergrijzing een oorzaak van ledendaling is.  
 
Individualisering en Informalisering  
 
Door individualisering kiezen mensen sneller een individuele sport of activiteit, en door informalisering 
doen ze dit eerder buiten verenigingsverband. Meer mensen dan vroeger kiezen ervoor hun 
interesses te ontplooien in kleine, niet-hiërarchische groepen in plaats van in geïnstitutionaliseerd en 
langdurig verband. De individualisering van de samenleving is terug te zien in de sportkeus van 
mensen. Lidmaatschappen bij individuele sporten zagen een groei, en ook mensen die zich informeel 
verenigen nemen toe.  
 
Intensivering en vrijwilligers  
 
Intensivering is een maatschappelijke trend met een beleving- en tijdsbestedingscomponent. De 
intensivering van beleving wijst op het verlangen van de mens naar intense en intensieve ervaringen. 
De tweede wijst op een verhoogd levensritme en meer drukte in het bestaan, denk aan 
tweeverdieners met jonge kinderen. Mensen ervaren een steeds drukker leven en vollere agenda’s, 
waar tijdsintensieve en langdurige bestuursfuncties niet meer inpassen. Sportbonden gaven aan de 
laatste jaren te zien dat leden en donateurs minder bereid zijn tijd in de organisatie te steken. De 
voorzitter van Scouting Nederland wist te vertellen dat er nog wel genoeg vrijwilligers zijn voor op de 
zaterdag, maar dat er steeds minder vrijwilligers zijn die daarbuiten tijd in de vereniging willen steken. 
Leden hebben meer moeite met verplichtingen en het is moeilijker om onbetaalde bestuursleden te 
vinden. Tekort aan tijd vraagt voor flexibelere inzet van vrijwilligers. Een aantal grote landelijke 
maatschappelijke organisaties passen hun organisatiestructuur aan door leden in te zetten voor 
kortere projecten of acties, in plaats van langdurige inzet. 
 
Digitalisering 
 
Internet en sociale media hebben invloed op het functioneren van verenigingen, bijvoorbeeld doordat 
het de manier van communiceren met leden en donateurs veranderd. Sportbonden informeren hun 
leden online over de uitslagen van wedstrijden. Internet kan gebruikt worden om nieuwe leden te 
werven, en om op de hoogte te blijven van wat er speelt. Digitalisering vraag wel een andere manier 
van werken. Mensen kunnen zichzelf makkelijker organiseren en kennis uitwisselen door middel van 
groepsapps, waardoor organisatie door verenigingen minder nodig is voor sporters. De digitalisering 
en social media bieden ook veel kansen voor verenigingen. Via social media kunnen ook verbanden 
worden aangegaan die complementair zijn aan traditionele verenigingsverbanden.  
 
Leden naar persoonskenmerken  
 
In Nederland is 66% van de jeugd lid van een vereniging. Voor sportverenigingen geldt dat een derde 
van hun leden jonger is dan 18 jaar. Deelname aan verenigingssport verschilt in mate naar 
achtergrond kenmerken, zoals sociaal milieu, culturele achtergrond, sekse en woonplaats. De 
overgang van levensfase is vaak een moment van uitval, dus als iemand van de basisschool naar het 
secundair onderwijs gaat, of van secundair naar tertiair onderwijs. Uitval treedt ook op bij 
veranderingen in de gezins- of werksituatie en het bereiken van een oudere leeftijd en gezondheids-
problemen. 
 
 
Verenigingslidmaatschappen op de lange termijn  

In Europa is Nederland koploper in mensen die is aangesloten bij maatschappelijke organisaties, 
inclusief verenigingen. Het aantal lidmaatschappen van sportverenigingen landelijk is tussen 1970 en 



1990 gegroeid, daarna gestagneerd en vanaf 2006 gedaald. Behalve voor jeugdleden, het aantal 
kinderen tot 10 jaar dat lid is van een sportvereniging is gestegen. Het ledenpercentage over de 
gehele Nederlandse bevolking is 25,4%. 
 

Doelstellingen Actieprogramma 
 
In hoofdstuk 1 hebben wij geschetst dat verenigingen, vanwege ontwikkelingen in vraag (andere 
behoeften vanuit de burgers) en aanbod (nieuwe vormen van aanbieders) terrein dreigen te gaan 
verliezen. Omdat wij een grote meerwaarde toedichten aan de maatschappelijke functie van B.Z.S., 
willen wij dit tij doen keren. Wij willen dat B.Z.S. over 20 à 30 jaar nog steeds een prominente plek 
inneemt binnen de regionale samenleving. Met dit Actieprogramma willen wij toewerken naar vitale en 
toekomstbestendige vereniging. Dit Actieprogramma heeft de volgende doelstellingen: 
 
Vereniging van de toekomst  
 
B.Z.S. maakt zich gereed voor de toekomst, dat wil zeggen dat wij ook op langere termijn vitaal blijven 
en meegaan met veranderende ontwikkelingen. Toekomstbestendigheid is geen blauwdruk, maar kan 
zich op verschillende aspecten manifesteren. 
 
Vitaal  
 
B.Z.S. is/wordt een vitale vereniging, die de basis op orde heeft op de vijf pijlers:  

• Aanbod en leden;  

• Organisatie en vrijwilligers;  

• Financiën;  

• Accommodaties;  

• Veilig, sociaal en positief klimaat. 

 

Voorzieningen en accommodaties  
 
Een rand voorwaardelijke doelstelling is dat B.Z.S. over voldoende goed onderhouden voorzieningen 
(velden en gebouwen) beschikt, die op een gunstige plek in het dorp ligt en goed bereikbaar is. 
 

Toekomstbestendige Sportverenigingen 
 

De Sportclub van de Toekomst  
 
De samenleving verandert, dus sportverenigingen zullen ook veranderen. De gemiddelde 
sportvereniging anno nu vertoont nog veel overeenkomsten qua structuur met de vereniging van 
tientallen jaren geleden. Maar om zeker te zijn van hun bestaan zal de sportvereniging van over 20 of 
30 jaar er anders uitzien dan die van vandaag. In eerdere hoofdstukken zijn maatschappelijke trends 
en ontwikkelingen geschetst, waar toekomstbestendige verenigingen op inspelen. 
De toekomst staat niet vast en hier zijn geen blauwdrukken voor. Wel zijn er onderzoeken die 
aanbevelingen en voorspellingen doen over sportverenigingen. Zoals dat verenigingen de 
mogelijkheid gaan bieden voor leden om even een half uurtje te komen sporten. Of dat leden kunnen 
kiezen: willen ze recreatief, sportief of competitief sporten. Omdat er in een mensenleven 
veranderingen plaatsvinden in de beschikbare tijd, energieniveau en prioriteit, moet een vereniging 
flexibel genoeg zijn om de combinatie sport met een gezin, school of werk te combineren. Door deze 
flexibiliteit qua tijd, maar ook plaats, behouden verenigingen een belangrijke plaats in de wijken. 
 

 
 
 
Vernieuwende organisatievormen en hybride sportverbanden 



 
De vereniging kijkt naar die ontwikkelingen van buiten en adopteert veranderingen binnen de 
kernstructuur van de verenigingen. Hierbij staat het “Verenigd Sporten” centraal en kan dit op 
meerdere manieren georganiseerd worden. In deze richting wordt dus afgeweken van de traditionele 
vorm van een sportverenigingen. Dat kunnen kleine veranderingen zijn (andere bestuurlijke 
taakverdelingen of een andersoortige raadpleging van de leden of andere manieren van inzet van 
vrijwilligers) of andere organisatiestructuren (een hybride vereniging, een andere juridische vorm, een 
samenwerkingsverband, een platform van diverse sportaanbieders, etc) 
 
 
Resultaten en Acties 
 
Eerder zijn de vijf pijlers benoemd voor vitaliteit en toekomstbestendigheid van sportverenigingen. 
Hieronder de resultaten en acties per pijler (voor vitaliteit en toekomstbestendigheid) die wij met het 
Actieprogramma willen bereiken. 
 

• Aanbod en leden:  
Deze pijler gaat om de kernactiviteiten van de vereniging: het aantal leden, de behoeften van 

(potentiële) leden, welk aanbod wordt geleverd en de vorm van lidmaatschappen. 

 

 Acties 
- Het bepalen van en communiceren over de eigen identiteit wat zijn de kernwaarden van 

B.Z.S. en waar is B.Z.S. onderscheidend in. Dit wordt uitgewerkt in gerichte marketing en 

communicatie en over de vernieuwing van het aanbod van B.Z.S. 

- Het beter aansluiten van het aanbod op de wensen en behoeften van huidige leden en 

potentiële leden, met gebruik van de kennis over de wijk en social marketing (wijkanalyses 

Gemeente Buren), gesprekken en ledenenquêtes. 

Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de “stopmomenten”: overgang van primair naar 

voortgezet onderwijs, van voortgezet naar beroeps/hoger onderwijs en de seniorenleeftijd. 

Hieronder valt ook het ontwikkelen van een sportaanbod binnen verenigingen voor 65+-ers. 

Verder kunnen vanuit deze groep ook vrijwilligers gerekruteerd worden. Er lopen al initiatieven 

rond Walking Football en het nijntje Beweegdiploma. 

- Het ontwikkelen van meer flexibele lidmaatschappen, aan de hand van gegevens over 

verschillende levensfasen en sportidentiteiten. Zoals lidmaatschappen voor alleen trainingen 

en dus geen wedstrijden of lidmaatschappen voor een bepaalde periode in het jaar. 

- Het opzetten van pilots met een meervoudig sportaanbod naar aanleiding van de  

inventarisatie op de basisscholen PWA te Beusichem en De Klepper te Zoelmond met het oog 

op breed motorische ontwikkeling. 

- Het aanbieden van E-sports (bijvoorbeeld de Fifa-competitie) als aanvulling op het 

kernaanbod. Dit dient meerdere doelen 

o inzetten van E-Sports om mogelijke belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of 

mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie 

weg te nemen. 

o inzetten van E-Sports als middel om jeugd richting sportverenigingen te bewegen om 

daar ook echt te gaan bewegen 

 

• Organisatie en vrijwilligers: 
Deze pijler gaat over de organisatie van de vereniging, de werving en inzet van vrijwilligers en de 

invulling van kaderfuncties. De organisatiestructuur van de vereniging is vanuit een verre historie 

ontstaan en niet wezenlijk veranderd, waar de samenleving dat wel is. 

 

Acties: 
- Wij willen gebruik maken van het aanbod van de KNVB in het kader van het landelijk 

Sportakkoord om diverse trainingen aan te bieden binnen de vereniging. Een belangrijk 

aandachtspunt hierbij is gestructureerd vrijwilligersbeleid en consequente uitvoering daarvan 



- Vernieuwende, flexibelere en toekomstbestendige manieren van vrijwilligers inzet verzamelen 

en implementeren. Denk hierbij aan inzichten over de denk- en werkwijze van de nieuwe 

generaties (zoals de millennials) 

- Sporttechnisch kader beter opleiden met aandacht voor sportplezier, wensen per levensfase 

en aandacht voor beweegidentiteit (het deelnamemotief) 

 

 

• Financiën 
Deze pijler gaat om de financiële positie van de vereniging: de balans tussen kosten en inkomsten 

en verdienmodellen om de financiële positie te versterken. 

 

Acties: 

- Bedrijven zoeken die (als een sponsoring in natura) financiële ondersteuning aan 

sportverenigingen willen bieden. 

- Kostendekkend maken/houden van de sportactiviteiten middels juiste kostprijs (en contributie) 

berekening, een goed in- en verkoopbeleid kantine en sponsorwerving. 

- Verhuren accommodatie. 

- Een betere benutting van de doelgroep gezinnen met een minimuminkomen door het breder 

communiceren van de regelingen Jeugdsportfonds, wat dus tot meer leden bij verenigingen 

leidt. 

- Het verkennen van en opzetten van acties met nieuwe vormen van sponsorwerving. Zoals 

partnershipsconstructies en netwerkbijeenkomsten met (potentiële) sponsors 

 

 

• Accommodaties 
Bij een voetbalvereniging hoort een accommodatie. Daarbij gaat het om gemeentelijke  

accommodaties: sportvelden en de opstallen die in economisch eigendom zijn van de 

verenigingen: kantines en kleedkamers. In het Actieprogramma nemen we het gebruik van de 

accommodaties mee 

 
Acties: 

- Uitruil sportvoorzieningen scholen en B.Z.S. + Voordeeltarieven bij veel gebruik (o.a. Breed 

Motorisch Onderwijs en het nijntje Beweegdiploma) 

- Vergroten multifunctioneel gebruik velden en kantines, gekoppeld aan verdienmodellen. 

- Fysiotherapie die gebruik maakt van de velden voor revalidatie oefeningen 

- Kinderopvang die gebruik maakt van kantine en velden 

- Integratie Zoetzand activiteiten 

- Mogelijkheid Multisportveld: Pilot multifunctioneel inzetbare sportvelden en sportvloeren. 

- Plan vervanging kantine verwarming op gas door infrarood verwarming 

 

 

• Veilig, sociaal en positief klimaat 

We willen dat iedereen, maar zeker de Beusichem- en Zoelmondse jeugd, onbezorgd in een 

sociaal en fysieke veilige omgeving kunnen sporten. Geweld, intimidatie en misbruik moeten 

worden uitgebannen. Veilig sportklimaat betekent ook dat jeugd en volwassen met plezier in een 

positieve en pedagogisch verantwoorde omgeving kunnen sporten. Een veilig en positief 

sportklimaat is een basisvoorwaarde voor een sportvereniging 

 

Acties: 

- Het aanstellen van een vertrouwenspersoon 

- Het aanbieden van technische en pedagogische trainingen aan trainers en leiders 

- Het naleven van de kernwaarden van B.Z.S. 

- Het trainen van trainers en leiders in bediening van een AED in noodsituaties. 

 

 



        
 
 

 


