Algemene informatie
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Achtergrondkenmerken
Omvang van verenigingen:
- 32% kleine vereniging (<100 leden)
- 27% middelgrote vereniging
(100 – 250 leden)
- 42% grote vereniging (>250 leden)

Sportservice Overijssel heeft in samenwerking met 22 gemeenten de
Verenigingsmonitor Overijssel uitgevoerd. Doel van de monitor is om
een goed beeld te geven van de stand van zaken van bij de Overijsselse
sportverenigingen. In samenwerking met het Mulier Instituut is vanaf
2013 de Vitaliteitsindex toegevoegd, waarmee vitaliteit en
maatschappelijke betrokkenheid worden gemeten. In totaal hebben 365
sportverenigingen de vragenlijst ingevuld (respons 28%).

52% heeft een eigen accommodatie
55% heeft een eigen kantine

Conclusies en aanbevelingen

Voetbal wordt door het
grootst aantal verenigingen aangeboden (20%),
gevolgd door tennis (7%), gymnastiek/turnen (6%),
volleybal (6%) en zaalvoetbal (6%).

Overijsselse sportverenigingen zijn vitaal
Overijsselse sportverenigingen zijn over het algemeen vitale
verenigingen. Ze zijn positief over de toekomst, de sterkte en de
financiële positie van hun club. Werving en behoud van
vrijwilligers/kader en leden zijn de belangrijkste knelpunten voor
verenigingen.

Leden en activiteiten

Aanbeveling
Om er voor te zorgen dat sportverenigingen in
Overijssel ook in de toekomst vitaal blijven, is
ondersteuning bij het realiseren van de door hen
genoemde speerpunten gewenst.
Verenigingsadvisering bij de (meest) genoemde
thema’s, werving en behoud van kader/vrijwilligers en
leden, jeugd en financiën, kan hierbij van betekenis
zijn.

Bij 37% van de sportverenigingen is het ledenaantal de afgelopen 2 jaar
gestegen, 32% verwacht dat het ledenaantal zal stijgen komend jaar.
Ontwikkeling ledenaantal
9%
32%

■ (Sterk) gestegen/stijgen
■ Ongeveer gelijk gebleven/blijven
■ (Sterk) gedaald/dalen

21%

37%

De sportverenigingen in
Overijssel in beeld

Overijsselse sportverenigingen hebben de intentie
potentie om hun maatschappelijke rol te versterken

en

De helft van de sportverenigingen heeft de intentie én potentie om haar
maatschappelijke rol te verbreden. Deze verenigingen zijn (voldoende)
vitaal om een brede maatschappelijke rol te vervullen en hebben een
positieve houding t.o.v. het versterken van deze maatschappelijke rol.
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Met het vervullen van een brede maatschappelijke rol,
dragen sportverenigingen bij aan een vitale samenleving
ofwel (Overijssels) goed noaberschap. Voor zowel
gemeenten als de provincie is het een kansrijke
investering om sportverenigingen hierbij te
ondersteunen.

Aanbeveling

Afgelopen 2 jaar
(binnencirkel)

42%
59%

Komend jaar
(buitencirkel)

Van de verenigingen heeft:
- 41% leden met een beperking
- 45% leden met een chronische aandoening
- 24% een aanbod voor aangepast sporten

Van de sportverenigingen heeft:
- 75% voldoende trainers
- 80% voldoende vrijwilligers
Van de sportverenigingen is 78% op zoek naar
vrijwilligers met name voor bestuur en
training/begeleiding/lesgeven.

Sportverenigingen zijn niet of beperkt actief met het introduceren van
nieuw aanbod en het flexibiliseren van lidmaatschappen:

Aan de sportverenigingen is ook een aantal stellingen met betrekking
tot financiën voorgelegd:

97% van de sportverenigingen zet het komende jaar in op speerpunten.
Belangrijkste speerpunten zijn:

Stellingen m.b.t. financiën

In welke mate actief met het introduceren van nieuwe activiteiten
De vereniging denkt bij het financieel beleid
een aantal jaren vooruit

Het introduceren van nieuwe sport- en
spelactiviteiten voor de eigen leden

De vereniging heeft (zonder reserveringen
aan te spreken) altijd ruimte binnen haar
begroting voor onverwachte uitgaven

Het introduceren van nieuwe sport- en
spelactiviteiten voor nieuwe/potentiële
leden

De vereniging heeft jaarlijks een sluitende
begroting

Het introduceren van nieuwe sport- en
spelactiviteiten voor specifieke
doelgroepen
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Helemaal/grotendeels niet

Flexibiliseren van
lidmaatschappen/contributievormen
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Samenwerking en maatschappelijke
betrokkenheid
92% heeft samengewerkt met andere organisaties, de belangrijkste
samenwerkingspartners zijn:

Organisatie en beleid

Van de sportverenigingen vervult 42% een brede maatschappelijke
rol, 50% heeft de ambitie deze rol (nog meer) te versterken.
Vervullen brede maatschappelijke rol

Van de verenigingen ziet 65% de toekomst (zeer) zonnig in:

Ja

Blik op toekomst

Nee, ziet wel rol voor zich weggelegd

8%

■ Ja Nee
■ Nee, ziet wel rol voor zich weggelegd
■ Nee

34%
■ Zeer zonnig
■ Zonnig
■ Niet zonnig, ook niet somber
■ somber

32%

50%

Maatschappelijk
actief
(binnencirkel)
24%

57%



€

42%

29% scoort goed op vitaal en 56% is ‘voldoende
vitaal’. Op het item aanbod wordt het vaakst een
onvoldoende (24%) gescoord.

Vooropgesteld dat iedere sportvereniging in de basis al een belangrijke
rol vervult, is maatschappelijke betrokkenheid
gebaseerd op twee items: ABC-actief en ABC
intentie. ABC actief staat voor de mate waarin
sportverenigingen
actief
een
brede
maatschappelijke rol vervullen.
Op ABC-actief scoort 19% een goed en
26% een voldoende.

19%

50%

Wil maatschappelijke rol
(nog meer) versterken
(buitencirkel)

25%

ABC-intentie staat voor de houding van
sportverenigingen t.o.v. een bredere actief
maatschappelijke rol.
Met betrekking tot ABC intentie scoort 25%
van de sportverenigingen een goed en 28% een
voldoende.

Knelpunten

Financiën
Financiële positie van de verenigingen:
- 11% zeer gezond
- 53% gezond
- 29% redelijk gezond
- 4% minder gezond
- 2% zorgwekkend

Vitaliteit wordt in de index beschouwd als de organisatiekracht van de
sportvereniging. De Vitaliteitsindex is opgebouwd uit 7 items: beleid,
organisatie, financiën, accommodatie, kader, leden
en aanbod.

29%

Hoe typeren de sportverenigingen zich?
- 18% als een zeer sterke vereniging
- 73% als een sterke vereniging
- 9% als een niet zo sterke vereniging

4%

Vitaliteitsindex

91% van de sportverenigingen ondervindt knelpunten. Belangrijkste
drie knelpunten zijn:

Knelpunt
Leden (behoud/werving)
Kader (behoud/tekort/geschiktheid)
Financiën (subsidie, sponsors etc.)

67%
62%
53%

3

Door vitaliteit en ABC intentie aan elkaar te
koppelen is te zien dat de helft van de
sportverenigingen de intentie én potentie heeft
om hun maatschappelijke rol te verbreden. Zij
scoren zowel op vitaliteit als ABC intentie een
voldoende of goed.

