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Financiën

• Financieel weer een gezonde vereniging

• Eigen vermogen van 18.108 euro
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Ledenonderzoek

• Response van 295

• Representatief onderzoek
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Betalingsbereidheid
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Mocht de vereniging het 
komende jaar in financiële 

moeilijkheden komen, bent u 
dan bereid om voor het huidige
aanbod meer contributie te …
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Contributie en 
vrijwilligerswerk

• Ik ben bereid om meer contributie te 
betalen bij mijn sportvereniging, mits ik
minder vrijwilligerswerk hoef te doen.

• Ik ben bereid om meer vrijwilligerswerk 
te  doen voor de vereniging, mits ik 
minder contributie hoef te betalen.
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Tevredenheid
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Hoe tevreden bent u over de accomodatie
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Hoe tevreden ben je over de 
sportvereniging in het algemeen 
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Covid-19
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Hoe bezorgd bent u door
het coronavirus over uw eigen gezondheid?

Bezorgd Heel erg bezorgd Helemaal niet bezorgd Niet bezorgd Niet bezorgd / niet onbezorgd
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Wat vindt u van de corona maatregelen
die de sportvereniging heeft genomen?

Goed (niet teveel en niet te weinig) Te veel Te weinig Veel te veel Veel te weinig



Vrouwenvoetbal
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Ja, ik ben zelf voetbalster bij VV Bennekom
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Ja, mijn kennis of partner voetbalt bij VV Bennekom

Nee, niemand in mijn omgeving heeft te maken met
vrouwenvoetbal

Heeft u of iemand in uw omgeving te maken met 
vrouwenvoetbal
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Vrouwenvoetbal

• Waarom niet bij VV Bennekom

• Ambitie

• Woonplaats

• Niet als volwaardig gezien

• Ongunstige trainingstijden



Algemene opmerkingen

• Als aanmerking heb ik nog. Dat ik vind dat de club weinig rekening houdt met dat het aanbod voor 
senioren nu laag is of eigenlijk niks. Maar de contributie gelijk blijft. Er zou gekeken kunnen worden 
naar een halvering of een kwartaal niet betalen. 

• Wanneer komt er een totaal rookverbod bij vv Bennekom? Roken en (sportende) kinderen gaan niet 
samen. Neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid!!!! 

• 10 kilo aangekomen sinds de corona. Mis het sporten enorm. Wordt er ook gewoon depressief van dat 
hele dag thuis zitten

• Er is geen ruimte om aan te geven waar de onvrede zit. Ik vind dat het bestuur of technische 
commissie faalt in alternatieven voor de competitie. Tevens vind ik dat de jeugd gemixt moet worden 
om een evenwichtige interne competitie op te zetten.



Algemene opmerkingen

• Ik zou liever opteren over een eenmalige donatie of donatie die ik van de belasting kan aftrekken dan voor een verhoging van de contributie. 
Ik zou eerst snijden in andere kosten zoals 1e elftal ed. 

• Ik zou graag zien dat net als bij andere clubs de kinderen vrij mogen voetballen bij vv b En niet door vrijwilligers worden weggestuurd op een 
soms erg ongepaste manier wat ieder jeugdlid wel weet hoe dat soms gebeurd denk ik alsof het hun terrein is en met de woorden anders 
wordt je toch lid van een andere voetbalclub of andere taal Nu is bijv fortissimo lidmaatschap inderdaad goedkoper en gaat die anders met 
de leden hierin om Zou dit graag ook hier zo zien ...het is een enkele vrijwilliger en snap dat er soms vandalisme wordt gepleegd maar niet 
door eigen leden ik zou dit een goede vraag vinden in deze enquête hoe andere ouders ervaren dat de kinderen niet welkom zijn op het 
terrein buiten trainingstijden en reactie/ beleid vanuit bestuur hierop. Ik denk juist dat je jeugd betrokken houd wanneer ze welkom zijn Nu 
gaan ze ook daarvoor naar ONA of fortissimo en gevolg kan zijn dat je zo leden kwijtraakt. Ik weet dat veel ouders het vervelend vinden dat 
de kids weg worden gestuurd ...wanneer terrein open is Lidmaatschap is best duur bij vvb. Het stellen van “verplicht” vrijwilligers werk 
anders meer contributie dat haalt een hoop spontaniteit weg en meeste geld gaat naar dezelfde teams nl de selectieteams deze kosten veel, 
wordt meer voor geregeld/betaald zie maar aan o.a. De kleding In de breedte teams zijn al erg veel vrijwiigers actief Ik denk dat net als bijv
de hockey het reëel is dat selectie teams meer contributies gaan betalen en ook daar wat winst te behalen is voor vrijwilligers werk want de 
trainers en scheids zijn daar al geen vrijwilligers wat in de breedte teams al door ouders wordt opgevangen uit het team. Hopelijk wordt met 
het te maken beleid maken hier rekening mee gehouden Voor ons als gezin maakt het niet uit maar kan mij voorstellen dat er bij sommige 
gezinnen zo n regel te veel wordt omdat ze bijv de mogelijkheden niet hebben om vrijwilligers werk te doen of financieel niet meer kunnen 
betalen En denk ook dat er verschil in contributie kan zijn voor selectie en breedte teams zou eigenlijk alleen maar eerlijk zijn.Succes met 
verwerken van de vragenlijst !



Algemene opmerkingen

• Onze trainers (helaas altijd gewoon vaders) willen niet trainen ivm corona. De club biedt geen alternatief. 
Er is geen communicatie over. Al sinds herfstvakantie is er amper getraind....dat stemt ontevreden. Die 
computer jongens hebben sport nodig!

• Ik vind dat er bij Bennekom teveel aandacht en geld gaat naar het 1e  elftal heren. Verwende mannetjes zijn 
het. Ga echt geen broodjes voor ze sneren, dat doen ze zelf maar. Er moet meer aandacht gaan naar de rest 
van de club. Dure jongens, kunnen ook met eigen vervoer naar uit wedstrijden. Erger me met velen hier 
enorm aan. Er kan hier enorm op bezuinigd worden, we kunnen niet alles op Corona schuiven. 

• Goed dat dit gebeurt!! Persoonlijk ervaar ik dat de trainers (2 vaders) super werk verrichten voor onze 
jongens.De vereniging doet niets merkbaar voor de jeugd, met name de kleine. Ik zie weinig, ik ervaar geen 
samenzijn voor onze jongens met de voetbalclub. Geen Sinterklaas, Geen toernooi , .... de initiatieven 
liggen bij deze twee vaders en dat doen ze perfect. 



Algemene opmerkingen

• ik ben wel nieuwsgierig naar het selectiebeleid binnen de vereniging, ongeacht corona tijd 
of niet. Het is mij nu volkomen onduidelijk wat de visie is en hoe dit terug te zien is in het 
beleid. Ik ben zelf trainer van een niet selectie team. Ik zou graag willen weten hoe evt. 
kinderen die meer uitdaging aan zouden kunnen worden geselecteerd. (als ik om mij heen 
vraag, krijg ik verschillende antwoorden). Zelf heb ik bijvoorbeeld geen scout gezien of 
vraag gehad. Ook als het niet aan de orde is, is het fijn om duidelijkheid te hebben op dit 
punt. Bijvoorbeeld om vragen van kinderen en ouders te kunnen beantwoorden. Ik begrijp 
dat dit buiten de context van dit onderzoek valt, maar ik grijp de gelegenheid aan.

• De coronamaatregelen op de club waren wel goed, ze werden alleen niet nageleefd. En er was geen 
controle op



Demografische en beleidsontwikkelingen

• Waar liggen de kansen in de toekomst?

• Verschuiving indeling bevolking. 



Bevolkingsgroei

• 2020 vs 2030
• 117.175  123.020



Indeling bevolking

• Vergrijzing 
• Prognose: 19%  25%



Demografische en beleidsontwikkelingen

• Sportakkoord

1. Sport en bewegen voor iedereen

2. Kinderen vaardig in bewegen

3. Vitale sportaanbieders

4. Sport, zorg en gezondheid

5. Duurzame sportinfrastructuur



Sportbeleid gemeente Ede  

• Sport en bewegen voor iedereen: 
ouderen & sporters met een 
beperking 



Conclusie en aanbevelingen

• Positieve uitkomst 

• Gezonde vereniging 

• Kansen 



Aanbeveling 1: Aanbod

• Beleid gemeente G-voetbal

• Prognose bevolkingsontwikkeling Ouderen 



Aanbeveling 2: Contributie

• Grotendeels geen bereidheid om meer contributie te betalen in financieel 
moeilijke tijden  voorzichtig mee zijn



Aanbeveling 3: WTP

• Tegenstrijdig met aanbeveling 2?

• Verschil: aanbod

• Potentie voor toekomst



Aanbeveling 4: Vrouwenvoetbal

• Huidige aanbod: als positief ervaren

• Bevolkingsindeling laat zien dat er een markt is

• Extra marketing


