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Jouw club klaar voor de 
toekomst?!
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De omgeving van clubs 
verandert, beweegt jouw club 
mee?

































74 sportbonden

23.000 sportclubs
+17.000 commerciële

5,2 mln lidmaatschappen
4 mln leden

+ 6 mln betrokkenen op clubs 
ouders, trainers, coaches, toeschouwers, etc

1 mln vrijwilligers in de sport
van in totaal 5 mln vrijwilligers in NL

Sport in cijfers



Top 10 sporten: 
Fitness, wandelen, zwemmen, 

hardlopen, voetbal, fietsen, 

dansen, tennis en yoga



Wekelijkse sportdeelname: 2013 – 2018
Gemiddelde percentage sporters, minimaal 4x per maand
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Wekelijkse sportdeelname: 2013 – 2018
Gemiddelde percentage sporters, minimaal 4x per maand

Wekelijkse sportdeelname per leeftijdscategorie: 2013 – 2018
Gemiddelde percentage sporters, minimaal 4x per maand
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Sportparticipatie in Nederland

September 2018

Sport gemiddeld minimaal 

1x per maand

Sport gemiddeld minimaal 

1x per week

Gemiddeld aantal keer 

sporten per maand

Sport gemiddeld minimaal 1x per 

maand via sportvereniging of andere 

(commerciële) sportaanbieder

Gemiddelde rapportcijfer 

sportplezier voor sporten bij 

sportvereniging*

74%

8,3

9,5x

67%

43%

*Resultaat uit kwartaalmeting augustus 2018



De kracht van ‘verenigd sporten’



Alleen hardlopen houdt men 

een paar weken vol 

Onder begeleiding van een 

leuke trainer, toewerken naar 

een evenement: een paar 

maanden actief!

Lid van een 

atletiekvereniging die 

qua sfeer en identiteit 

bij je past: gemiddeld 

7 jaar actief!

Gemiddelde duur van een 

fitnessclub:

Iets minder dan een jaar 

actief



Onze wereld verandert 



Ons bestuur verandert 



Onze demografie verandert 



Onze technologie verandert



Als je je niet aanpast …



… loop je kans om te verdwijnen



Dus … is jouw vereniging toekomstbestendig?



(Zelf)reflectie

Geef een cijfer van 1 tot 10 op de volgende drie vragen:

1. Wat is de binding van jullie leden/bezoekers met de club/organisatie? (Voelen 

ze zich volledig eigenaar = 10, of voelen ze zich volledige buitenstaander = 1)?

2. Als jullie leden/bezoekers klanten zouden zijn, wat is dan de waardering voor de 

service (aanbod) die jullie bieden? (Uitstekende service = 10, waardeloze service 

= 1)

3. Als jullie meer dan sport/’core business’ aanbieden en dus ook betekenis 

hebben voor de maatschappij (lokale samenleving) op een andere manier. Wat 

is dan de waardering van die samenleving voor wat jullie doen? (Hele grote 

waarde = 10, geen waarde = 1)



Taxonomie 

Plezier Prestatie

Klant

Lid

Sport

Sociaal

Ik wil bediend worden

Ik wil plezier hebben

Ik wil anderen ontmoeten

Ik wil presteren en me 

meten met anderen

Ik wil sporten/”muziek maken”

Ik wil bijdragen en erbij horen



Plezier Prestatie

Klant

Lid

Sport

Sociaal

De service club/org

De sportieve club/org

De Olympische club/org

De maatschappelijke club/org

De verenigingsclub/org

De gezellige club/org

De feest club/org
De mix club/org

Taxonomie 



Wat is een Open club?
Bekijk de filmpjes op 

www.sport.nl/openclub

Cultuur 
Vraaggerichtheid 
Ondernemerszin 

Samenwerking



‘Open Club’ Masterclasses

HOOFDVRAAG: Hoe ziet mijn club/organisatie er over vijf jaar uit?

Hulpvragen daarbij:

1. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in mijn omgeving?

2. Hoe zien de (typeren) de leden/bezoekers (mijn) club/organisatie? En hoe doet 

de omgeving dat?

3. Waar ben ik als club/organisatie echt goed in (wat is mijn kracht)? Waar zit de 

energie binnen mijn vereniging?

4. Doe ik al ‘open-club-achtige/maatschappelijke activiteiten’? En zo nee, 

wordt dat voor mij in de toekomst wel belangrijk?



Samenvattend…



Trends & ontwikkelingen 

Ga mee met de trends en ontwikkelingen die je

interessant vindt en die dicht bij jezelf staan

Houd rekening met de sfeer, cultuur en 

identiteit van je club/organisatie!



‘Wanneer u zich bewust bent van de 
consequenties van uw keuze, is de koers die u als 

bestuur wilt varen per definitie de juiste’



Starten/tips …

• Blijf dicht bij jezelf? … Ga uit van je eigen kracht!

• Begin klein!

• Sluit, indien mogelijk aan bij dingen die al gebeuren en ideeën die al bestaan

• Zoek (vanaf het begin!) samenwerking: je staat er niet alleen voor!



We winnen 
veel met sport 
& sportclubs


