
Platform Verenigingsadvies

6 en 7 juli 2016



tijd onderwerp

13.00 – 13.15 Welkom

Wie is wie?

13.15 – 14.15 1e helft: Verkennen

 Inleiding

 Welke aanpak zit er in jouw rugzak?

 Welke tip heb je voor de andere adviseurs?

14.15 – 14.30 Rust

14.30 – 15.15 2e helft: Verder verkennen

 Wat ontbreekt er nog in je reisbagage?

 Wie wil je meenemen op reis?

 Met wie wil je reisverhalen blijven delen?

15.15 – 15.30 Nabespreking: Samen checken reisplan

Reisschema
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Sportservice Amsterdam





Kennis- en informatiesysteem sport, 

NOC*NSF 2014





Jongeren zelf aan het woord

Waarom ben je gestopt bij je club

Wat kan de sportclub doen om je te behouden voor de sport





Ledenbehoud Amsterdamse sportverenigingen
 

   VERENIGINGSREDENEN 
         

   EXTERNE REDENEN  



Stopredenen ex-jeugdleden



Uitvoerende waarde kenmerken

1. CAPABELE TRAINERS

2. VERTROUWDE OMGEVING

3. TEAMBUILDINGSACTIVITEITEN

4. UITDAGING EN VARIATIE

5. RUIMTE IN HET SPORTAANBOD

6. JEUGD BLIJFT DICHT BIJ ELKAAR 

7. ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 



Organisatorische waarde 

kenmerken

1. KORTE & INFORMELE COMMUNICATIELIJNEN

2. SLIM VRIJWILLIGERSBELEID

3. DOWN-UP MENTALITEIT

4. NETWERKEN VAN VERENIGING

5. JEUGDCOORDINATOR

6. TECHNISCH COORDINATOR 

7. AFGESTEMDE ROLVERDELING



Sportservice Amsterdam 

• Inzet Combinatiefunctionarissen met doelstelling behoud

• Workshop ledenbehoud samen met Sportlink

• Workshop voor Combinatiefunctionarissen

• Intervisie voor Combinatiefunctionarissen met dezelfde doelstelling

• Onderzoek naar uitstroom

• Topscoreprogramma(12-18)



Stappenplan

toelichting-stappenplan-verenigingen-behoud-jongeren.pdf
toelichting-stappenplan-verenigingen-behoud-jongeren.pdf


Wat beweegt 

verengingsbestuurders 

om werk te maken van 

behoud jeugd

Onderzoek Luc Meerts



Onderzoeksvraag

• Welke betekenissen geven verenigingsbestuurders aan het eigen 

sportbeleid om jongeren te behouden voor de sport (1) en hoe 

wordt het sportbeleid beïnvloedt door de institutionele context? 

(2) 



Methode

• 12 interviews met 12 verschillende sportverenigingen

• Uit 4 gemeenten, namelijk Venlo, Nijmegen, Almere en Harderwijk

• 3 voetbalverenigingen, 3 tennisverenigingen, 3 hockeyverenigingen, 

2 atletiekverenigingen en 1 gymnastiekverenigingen

• Respondenten zijn bestuursleden of jeugdbestuursleden



Huidige relatie met de gemeente

Samenwerking is beperkt

• Accommodatiebeheer

• Inzet combinatiefunctionaris

• Voor samenwerking met andere verenigingen



Verwachte relatie met de gemeente

Belangrijkste relatie om mee samen te werken 

vanwege de korte lijnen

• Faciliteren van samenwerkingsverbanden en partijen bij 

elkaar brengen

• De gemeente mag een dwingende rol hierin op nemen

• Ervoor zorgen dat de gemeente niet teveel in beleid 

gaat denken

• Vraag gestuurd en niet aanbod gestuurd



Huidige relatie met de sportbond of 

NOC*NSF

Wordt meer gezien als een relatie op afstand 

met wel heel veel kennis!

• Doodgegooid met producten en diensten maar 

inhoudelijk is de relatie formeel en niet intensief

• Grotere afstand met de vereniging t.o.v. de 

gemeente

• Wordt gezien als opleider en verbinder



Verwachte relatie met de sportbond of 

NOC*NSF

Meer kijken naar de behoeften en vraag gericht 

werken in plaats van aanbodgericht

• Meer gestroomlijnd werken vanuit alle partijen en niet 

vanuit de gemeente, sportbond als NOC*NSF een 

vereniging bestoken met producten en diensten

• NOC*NSF de organisatie voor vereniging overstijgende 

problematieken en sportbond voor sportinhoudelijke 

vragen

• Zowel NOC*NSF als sportbond de organisator om kader 

op te leiden en trainingen te volgen.



Samenwerking tussen sportverenigingen

Samenwerking is goed zolang er maar geen 

concurrentie ‘gevoel’ is

• Kijkje in de keuken om problematieken op te 

lossen

• ‘Kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen’

• Contact met elkaar om problematieken op te 

lossen

• Combinatielidmaatschappen (indien er geen 

concurrentie optreed)



Algemene conclusies

• De gemeente wordt als eerste aanspreekpunt gezien 

voor beleid(problematieken) door sportverenigingen. 

Mede door de korte lijnen en bekende ‘ingangen’.

• Gemeente moet faciliteren en partijen bij elkaar brengen 

en NOC*NSF en sportbond zijn vervolgens de partijen 

om kennis te delen. 

• Meer vraag gestuurd te werk gaan in plaats van aanbod 

gestuurd. Niet alles is mogelijk bij een sportvereniging. 

• Sportverenigingen staan open voor samenwerking met 

elkaar, zeker als het concurrentie ‘gevoel’ eruit gehaald 

kan worden. 


