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Inleiding
In opdracht van Sportstad Leiden is in het najaar van 2016 een digitaal onderzoek gehouden onder de Leidse sportverenigingen. In totaal 117 verenigingen hebben een uitnodiging gekregen om hieraan deel te nemen. Van hen hebben 57 verenigingen de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld, 44 hebben hem volledig ingevuld. Om zo veel mogelijk antwoorden te benutten zijn ook verenigingen die weliswaar niet helemaal
tot het einde maar wel een heel eind met de vragenlijst zijn gekomen meegenomen in de resultaten. Dit zijn
52 verenigingen, een respons van 44%. De voorlopige resultaten zijn, onder andere aan de hand van een
e
handzame Infographic, gepresenteerd op het 5 Leidse Sportcongres op 2 november 2016 (zie bijlage).
De Verenigingsmonitor 2016 wordt door de gemeente Leiden uitgewerkt en met Sportstad Leiden gebruikt
voor het verbeteren van gemeentelijk sportbeleid en ondersteuning van sportverenigingen. Beoogd wordt de
Verenigingsmonitor om de 2 jaar uit te voeren, zodat over een langere periode inzicht ontstaat in de staat
van de Leidse sportverenigingen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met
R.vandergeest@leiden.nl .
De enquête bestond uit 107 vragen over de volgende onderwerpen:
 Algemeen en achtergrondvragen
 Leden, ledenwerving en – behoud
 Financiën
 Accommodatie en hulpmiddelen
 Vrijwilligers
 Communicatie
 Vernieuwend sportaanbod en sportaanbod in de wijk
 Samenwerking en gemeente Leiden
In deze rapportage treft u de resultaten op hoofdpunten aan. Meer informatie is de verkrijgen via Sportstad
Leiden.

Leden, ledenwerving en -behoud
In totaal hebben de 52 deelnemende sportverenigingen bijna 19.200 duizend leden, het gemiddelde per
vereniging is 369, variërend van 20 tot 1.321 leden. 23 van de verenigingen hebben geen of maximaal 20%
jeugdleden, 14 verenigingen hebben 20-50% jeugdleden en 15 verenigingen hebben meer dan de helft
jeugdleden. In de tabel hieronder staan kentallen van elke groep.
Opgegeven aantallen leden van de deelnemende sportverenigingen

verenigingen
leden totaal
gemiddeld
actieve leden
waarvan
jeugd
volwassenen

2

totaal
52
19.177
369

<=20%
jeugdleden
23
6.487
282

20-50%
jeugdleden
14
5.197
371

>50%
jeugdleden
15
7.493
500

15.300

4.990

4.065

6.245

6.337
8.963

548
4.442

1.400
2.665

4.389
1.856
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Van 84% is het ledental de laatste twee jaar stabiel gebleven of gestegen. Van 16% is het ledental gedaald
maar van geen van deze verenigingen met meer dan tien procent. Verenigingen met meer dan de helft
jeugdleden zijn de laatste twee jaren niet gedaald in ledenaantal.
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Ontwikkeling van het ledenaantal van de sportverenigingen in de laatste twee jaar

>50% jeugd

60%

20-50% jeugd

33%

36%

<=20% jeugd

17%

totaal

17%
0%

29%

36%

48%

22%

46%
20%

<=10% gedaald

13%

29%

40%
gelijk

7%

60%

<=10% gestegen

8%

80%

100%

>10% gestegen

In het algemeen achten de verenigingen zich goed in staat om leden te werven en behouden. Een aantal
stellingen hierover beantwoorden zij met een ruime meerderheid (neutraal of) positief. Ongeveer een derde
is het (helemaal) oneens met de stelling dat de accommodatie ruimte genoeg biedt om te groeien. Een grote
meerderheid (88%) onderhoudt contact met potentiële leden, op een of meer manieren. De website (86%),
sociale media (70%) en contact met scholen (51%) zijn hierbij het vaakst aangekruist. Vier van de verenigingen hebben een ledenstop, 42 willen groeien.
Stellingen over ledenwerving en ledenbehoud: De vereniging …

... is in staat nieuwe leden aan te trekken.

8%

49%

... is in staat leden te behouden; opzeggingen zijn
4%
een logisch gevolg van ontwikkeling in leeftijd van…
... heeft voldoende capaciteit om ledengroei aan te
kunnen; er zijn genoeg trainers en vrijwilligers.

43%

8%

... heeft voldoende capaciteit om ledengroei aan te
kunnen; de accommodatie biedt ruimte genoeg.

53%

43%

49%

35%

... vraagt bij opzeggingen actief naar de reden.

20%
0%

43%

27%

37%

22%
20%

(helemaal) oneens

59%
40%

neutraal

60%

80%

100%

(helemaal) eens

Financiën

De meeste verenigingen (70%) die meededen aan de enquête hebben over de afgelopen drie jaar een positief financieel resultaat. Twee derde (68%) reserveert jaarlijks geld voor zaken als onderhoud en investeringen. 15% van de verenigingen heeft alleen de contributie als inkomsten. 85 % van de verenigingen hebben
ook andere inkomsten bijvoorbeeld sponsorinkomsten (58%), bar-opbrengst uit het clubhuis (52%) en in-
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komsten uit acties van leden zoals oud-papier-acties (33%). Een meerderheid (64%) is ontevreden over het
aantal sponsoren dat is verbonden aan de vereniging.
Voor het maken van het financieel jaarverslag maakt 29% gebruik van financiële ondersteuning, verreweg
de meeste verenigingen hebben een kascommissie die het financieel jaarverslag controleert (4 verenigingen
geven aan er geen te hebben).
Vragen over financiële zaken

De vereniging heeft naast de contributie ook andere
inkomsten

85%

De vereniging heeft over de afgelopen drie jaren een
positief financieel resultaat.

70%

De vereniging reserveert jaarlijks geld voor zaken als
groot onderhoud en investeringen.

68%

De vereniging is tevreden over het aantal sponsoren.

23%

15%

26%

23%

64%

0%

25%
ja

nee

50%
nvt

75%

100%

Verenigingen kunnen gebruik maken van verschillende subsidieregelingen op het gebied van de sport. Van
de gemeente, maar ook van instellingen buiten de gemeente. In de enquête is gevraagd naar de bekendheid
met en het gebruik van deze regelingen. Bijna de helft van de verenigingen maakt gebruik van subsidies
voor jeugdsport, ruim een kwart van subsidies van andere partijen dan de gemeente. Bijvoorbeeld Fonds
1818, Druckerfonds of Oranjefonds.
Bekendheid en gebruik van regelingen op het gebied van sportsubsidies

Deelverordening, incidentele subsidies
sportevenementen

74%

Subsidie sporttechnisch kader

94%

Jeugdsport subsidie

47%

49%

94%

Andere partijen dan gemeente *

55%
0%

20%

6%
19%

40%

kent regeling, geen gebruik

60%

26%
80%

kent en gebruikt regeling

* bv. Bijvoorbeeld Fonds 1818, Druckerfonds of Oranjefonds.
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11%
4%
2%

4%

Wijkinitiatieven

kent regeling niet

15%
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100%

Verenigingen met weinig jeugdleden maken (zoals te verwachten) minder gebruik van Jeugdsportsubsidie:
van de verenigingen met minder dan 20% jeugdleden gebruikt krap 20% de jeugdsportsubsidie wel, van de
verenigingen met meer dan 20% jeugdleden gebruikt meer dan 80% de regeling wel.
Een kwart van de verenigingen die de enquête invulden hebben behoefte aan financieel advies; “subsidies /
subsidiemogelijkheden” wordt een aantal keren genoemd als gevraagd wordt waarover. Er is geen verschil
in behoefte aan advies tussen verenigingen die van geen enkele regeling gebruik maken en van die die van
minimaal één regeling gebruik maken.

Accommodatie en hulpmiddelen
78% beschikt over een eigen kantine/verenigingsruimte. Van hen vindt drie kwart dat deze aansluit bij de
behoefte van de vereniging. Aan degenen die daar niet over beschikken is gevraagd of ze daar behoefte aan
hebben. 6 van de 10 wilden dat wel. Hieronder volgt een aantal stellingen over de accommodaties.
Stellingen over accommodaties

De accommodatie is veilig om te kunnen sporten,
4% 11%
brandmelders etc. zijn aanwezig.
De aanwezige materialen sluiten geheel aan bij de
behoefte van de vereniging.

13%

De voorzieningen (kleedkamers, sanitair,
opslagruimte, afsluitbare ruimte, e.d.) sluiten geheel
aan bij de behoefte van de vereniging

13%

De kwaliteit van de zalen, velden of zwembaden sluit
geheel aan bij de door sport gestelde eisen.

beetje mee oneens

22%

33%

27%

20%

40%

40%

36%

22%
0%

6

26%

18%

Het aantal velden, banen en beschikbare uren
voldoet aan de behoefte van de vereniging

helemaal mee oneens

44%

18%

38%

25%
40%

beetje mee eens

17%
60%

18%

27%
80%

helemaal mee eens
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100%

Vrijwilligers en communicatie
Uit de stellingen blijkt onder andere dat ruim de helft van de verenigingen (soms) investeert in scholing voor
vrijwilligers. 80% is gestructureerd bezig vrijwilligers te behouden. Ook is gevraagd of de vereniging gebruikt
maakt van de Leidse vrijwilligerscentrale IDoe: 12% doet dit, 88% niet.
Stellingen over vrijwilligers

Het technisch kader is in staat haar taken goed uit te
voeren.

7%

63%

De vereniging is gestructureerd bezig vrijwilligers te
5% 15%
behouden.
De vereniging is gestructureerd bezig vrijwilligers te
werven.

61%

28%

De vereniging investeert in vrijwilligers door ze te
scholen.

7%

De vereniging heeft een vrijwilligersbeleid

12%
0%

helemaal mee oneens

28%

beetje mee oneens

19%

61%

33%

40%

23%

51%

20%

40%

beetje mee eens

60%

9%

16%

12%
80%

helemaal mee eens

100%
nvt

Op de vraag welke middelen de vereniging gebruikt om geïnteresseerden op de hoogte te brengen staat de
website op nummer 1: 95% gebruikt dit. 14% heeft een clubblad hiervoor.
Welke middelen gebruikt de vereniging om geïnteresseerden op de hoogte te brengen/houden?

95%
79%
65%

14%

16%
2%

Website

Social media

(Digitale)
nieuwsbrief

Clubblad

Anders

Nvt

Vernieuwing, samenwerking, doelgroepen en duurzaamheid
51% van de verenigingen heeft een aanbod voor specifieke doelgroepen. Dit zijn 35/45-plussers (7x), verstandelijk (6x) of lichamelijk beperkten (5x), ouders van jeugdleden (4x), alleen dames (3x), sporters met
autisme (3x) en visueel beperkten (3x).
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65% van de verenigingen doet iets voor de wijk of in samenwerking met scholen, vooral schoolsport.
60% van de verenigingen die dat nu nog niet doen zou in de toekomst wel iets voor de wijk willen doen.
In Leiden werken combinatiefunctionarissen die zich inzetten om sport te stimuleren via de wijk, school of
vereniging. 19% van de verenigingen kent deze functionaris.
65% van de verenigingen werkt samen met andere verenigingen, het betreft vooral het delen van de accommodatie. Ook gezamenlijk trainen en uitwisseling van kennis en ervaring komt voor.
Bij 67% is de accommodatie ook toegankelijk voor niet-leden.
63% van de verenigingen houdt zich bezig met maatschappelijke vraagstukken, zoals een anti-rookbeleid,
een alcoholbeleid voor de jeugd en een gezond aanbod in de kantine.
Wat betreft duurzaamheid zou men over de volgende onderwerpen wel meer informatie willen:
 33% van de verenigingen over terugdringen van energieverbruik
 20% over klimaatadaptatie (groene daken, waterafvoer, hittestress)
 11% over afval scheiden.
60% heeft hier geen behoefte aan.

Beleid en structuur
Bijna alle respondenten vertegenwoordigen een vereniging. Gemiddeld hebben zij ruim 5 bestuursleden en
5,5 aantal commissies. 70% heeft een beleidsplan, waarin o.a. aandacht wordt besteed aan nieuwe leden
(90%), vrijwilligers, jeugd (beide 80%) en trainers(opleiding) (77%). Acht op de tien verenigingen betrekt de
leden hier actief bij.

BELEIDSONDERZOEK

Gemeente Leiden
071 - 516 5064
postbus 9100, 2300 PC Leiden
info@leidenincijfers.nl
www.leidenincijfers.nl
serie statistiek 2016 / 14
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VERENIGINGSMONITOR
Sportstad Leiden 2016

Waar er percentages genoemd worden, spreken we over de verenigingen die de
verenigingsmonitor hebben ingevuld.

Sportverenigingen

117 Leidse sportverenigingen;
42 compleet ingevulde formulieren
Gemiddeld hebben deze verenigingen

Hoe dikker gedrukt, hoe meer verenigingen uit deze
sportsoort de monitor invulden.

359 leden.

Het aantal leden is in vergelijking met 3 jaar terug

8%

48% - Gelijk gebleven

16%
48%
28%

28% - Gestegen
16% - Gedaald
8% - Sterk gestegen
(meer dan 10%)

8% heeft een ledenstop
89% wil graag groter groeien
65% werkt samen met andere verenigingen

Financiën

Organisatie

69%

heeft over de afgelopen drie jaar een
positief resultaat

22%

98%

30%

9%

70%

is tevreden over het aantal sponsors
dat verbonden is aan de club

Buiten contributie zijn de belangrijkste
inkomstenbronnen:
• Sponsors
• Baromzet
• Inkomsten door acties van leden
(oud papier, grote club actie)
• Verhuur aan derden
(BSO, Bridgeclub, SCAL, vergaderruimte)

0% maakt gebruik van de subsidie voor wijkinitiatieven
14% kent de rijksregeling Sportimpuls

98% van de verenigingen heeft de functies van
voorzitter, secretaris en penningmeester ingevuld
30% heeft maximale termijnen voor bestuursleden
9% biedt scholing aan voor nieuwe bestuursleden
70% heeft een beleidsplan

In dit beleidsplan wordt o.a. aandacht geschonken aan:

90%
Nieuwe leden (90%)
80%
Vrijwilligers 80%

Accommodatie

80%
Jeugd 80%

77%
Trainers en opleidingen 77%

40% heeft behoefte aan een eigen accommodatie

63%
Sponsoring 63%

8 verenigingen

60%
Talentontwikkeling 60%

hebben behoefte om
ruimte te verhuren aan ‘vreemde’ partijen

3 verenigingen

53%
Fairplay en Respect (53%)

zijn bekend met het
aanbod van Gemiva voor wat betreft het onderhoud op
de locatie

40%
Discriminatie (geloof, ras of geaardheid) (40 %)

42%

Vernieuwend Sportaanbod (33%)

wil graag advies over op het gebied van
accommodatie het gaat dan o.a. over
•
•
•
•
•

Duurzaamheid
Schoonmaak
Verhuizen
Inrichting zalen optimaliseren
Verhuurmogelijkheden

(67%)

Bij
van de verenigingen is de accommodatie
ook toegankelijk voor niet leden

33%
42%
Aantrekken speciale doelgroepen (42%)

Vrijwilligers en kader

78%

is gestructureerd bezig om vrijwilligers te
behouden

69%

is structureel bezig met het werven van
vrijwilligers

62%

heeft vrijwilligersbeleid

12%

maakt gebruik van de diensten van de
Leidse vrijwilligerscentrale iDOE

33%

wil graag advies op het gebied van
vrijwilligers en kader

In Leiden

56%
76%
18
Sinds het opgaan van Sportbedrijf Leiden in de gemeentelijke
organisatie weet 56% waar ze met hun vragen terecht kunnen.
76% is bekend met de activiteiten van de Leidse Sport Federatie
18 verenigingen lieten een e-mailadres achter, zodat zij voortaan
een uitnodiging voor het Sportcafé krijgen.

Vernieuwend Sportaanbod
Verenigingen kennen o.a. het volgende speciale
sportaanbod:
35/45+
32%
Verstandelijk beperkten 27%
Ouders van jeugdleden 18%
Sporters met autisme
14%
Alleen dames
14%
Visueel beperkten
14%
Ongeorganiseerde sport 9%
Inspelen op trends
1%

32%

27%
18%

14%

14%

14%

9%

1%

29% wil graag gebruik maken van de diensten van de
consulente aangepast sporten
63% houdt zich bezig met maatschappelijke vraagstukken
als roken, gezond kantine aanbod en alcoholbeleid.
65% werkt samen met de wijk en de school

29%

63%

65%

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op
met Sportstad Leiden via r.vandergeest@leiden.nl of
071-516 3804
Deze folder is slechts een selectie van de totale verenigingsmonitor zoals deze in oktober 2016 is gehouden onder
Leidse sportverenigingen. Het hele onderzoek kunt u per
1 december teruglezen op de website van Sportstad Leiden.

