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1.

Inleiding

In de Goudse sportnota ‘Sport en Bewegen in Gouda 2022’ is opgenomen dat het vitaliseren
van de Goudse sportverenigingen één van de opdrachten is van SPORT•GOUDA.
Maar wat is dat eigenlijk een vitale vereniging en hoe staat het met de vitaliteit van de
verenigingen in Gouda? In de sportnota is de vitale sportvereniging omschreven als:
‘een vereniging met een krachtig bestuur die vanuit haar eigen
verantwoordelijkheid, realistisch en toekomstgericht, activiteiten ontplooit
voor zowel haar leden als haar omgeving en daarmee in staat is haar
sportieve en maatschappelijke rol te vervullen’.
Maar: de vitale sportvereniging is ook een keuze. Het is aan verenigingen zelf
om ambities te formuleren en na te leven. Het staat verenigingen vrij om hun
maatschappelijke rol beperkt of ruim te definiëren’.
SPORT•GOUDA onderschrijft die keuzevrijheid. Er is echter wel een verschil tussen de sportieve
en maatschappelijke rol wat betreft vitaliteit. Om hierin duidelijkheid te verschaffen zijn bij de
opzet van dit onderzoek de uitgangspunten van het NOC*NSF gevolgd. Vitaliteit wordt hierbij
omschreven als de mate waarin ‘de basis op orde’ is. Invulling en definiëring van de
maatschappelijke rol gaat uit van de mate waarin een vereniging ‘open en ondernemend’ is.
De ‘Basis op orde’ gaat uit van thema’s binnen een vereniging die bijdragen aan de
kernactiviteiten en in de regel intern gericht zijn. Bij ‘Open en ondernemend’ zijn thema’s
geformuleerd die bijdragen aan de mogelijkheden van een vereniging om invulling te kunnen
geven van de maatschappelijke rol. Op deze basis is aan de vitaliteitsscan vorm en inhoud
gegeven. Er is hierbij uitgegaan van de omschrijving van de opdracht in de sportnota:
De vitaliteit van de Goudse sportverenigingen wordt periodiek getoetst door
middel van een uniforme vitaliteitsscan. De uitkomsten van deze scan worden
gebruikt voor adviezen op maat om verenigingen te versterken en de
sportparticipatie, in het bijzonder die van aandacht groepen, te vergroten.
Op basis van deze is de scan opgezet met daaraan gekoppeld de volgende drie
doelstellingen:
1. Verenigingen inzicht geven in hun vitaliteit.
2. Een stads breed overzicht krijgen van de vitaliteit van de verenigingen met als doel
ondersteuning doelmatig vorm te geven.
3. Een beeld krijgen waar de kansen voor het vergroten van de maatschappelijke rol voor
verenigingen liggen.
In deze rapportage zijn de uitkomsten van de scan opgenomen. In hoofdstuk 2 is de
onderzoeksopzet uiteen gezet, zijn de belangrijkste conclusies en bevindingen opgenomen en
welke ondersteuningsacties uit de rapportage gaan volgen. Het wordt afgesloten met een
infographic. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de data die naar voren zijn gekomen bij de ‘basis
op de orde’ en hoofdstuk 4 over de data van ‘open en ondernemend’.
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2.

De Goudse Vitaliteitsscan

2.1
De onderzoeksopzet
Zoals in de inleiding is aangegeven is de scan in opdracht van de gemeente uitgevoerd.
De hoofdvraag voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:
Hoe is het gesteld met de vitaliteit van de Goudse sportverenigingen, en op welke gebieden
liggen de kansen voor doelmatige ondersteuning om de verenigingen?
De scan is zo opgezet dat de data gebruikt kunnen worden bij het geven van antwoorden op
de hoofdvraag. Dit om verenigingen, naast het verhogen van de vitaliteit, in staat te stellen
om een grotere maatschappelijke rol te kunnen formuleren en na te leven.
Voor de opzet van de scan en het vaststellen van de vragen zijn de uitgangspunten die het
NOC*NSF hanteert over de vitaliteit van verenigingen aangehouden. Zo kan er op
doeltreffende wijze gegevens uit de scan worden gehaald die een antwoord geven op de 3ledige doelstelling ( zie inleiding).
Voor het onderzoek is gekozen voor de digitale vragenlijst via Data Collect & Advies. Deze
vragenlijst is aangekocht door SPORT•GOUDA, wat het mogelijk maakt om het onderzoek
periodiek te herhalen.
Een bijkomend voordeel hiervan is dat de mogelijkheid ontstond om meer specifieke vragen
op te nemen. Voor de bespreking van de resultaten met de verenigingen kan eenvoudig een
verslag met de individuele uitkomsten worden gegenereerd. Een nadeel van dit programma is
dat alle vragen zelf verwerkt moeten worden, omdat er geen verwerkingsprogramma voor de
data bij zat en dat kost tijd en inspanning.
De vragenlijst bestaat uit 65 vragen verdeelt over 10 thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

algemene gegevens
Structuur en Beleid
Ledenwerving en behoud
Vrijwilligers en Kader
Ledenwerving en behoud
Financiën
Accommodatie
Sfeer en Cultuur
Maatschappelijke activiteiten
Gouda Goed Bezig en duurzaamheid

Deze thema’s zijn benoemd in het plan van aanpak van verenigingsondersteuning bij
SPORT•GOUDA en sluiten aan bij de Gouda Goed Bezig aanpak en het Gouds sociaal
domein.
Voor dit onderzoek hebben meer dan 60 verenigingen een uitnodiging gehad. Na een eerste
uitnodiging op 24 september is er op 8 oktober een herinnering gestuurd. Daarna zijn er een
aantal verenigingen direct benaderd om alsnog de scan in te vullen. Begin december is
reactietermijn gesloten.
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2.2

Belangrijkste conclusies

Na verwerking van de data zijn er twee hoofconclusies te trekken:
 Verenigingen hebben de ‘basis’ behoorlijk op orde. Er zijn vrijwel geen verenigingen
met grote financiële zorgen. Wel zijn er een aantal overkoepelende uitdagingen te
benoemen. Deze liggen vooral op het versterken van de bestuurlijke kracht, het op peil
houden of krijgen van voldoende vrijwilligers en het verhogen van de inkomsten.


De uitdagingen voor verenigingen om ‘open en ondernemende’ doelstellingen te
formuleren en na te leven zijn een stuk groter. Er is een aantal verenigingen, vooral met
een hoge organisatiegraad, die hierin succesvol is. Voor vele andere verenigingen is dit
een stuk moeilijker.

Binnen het sociaal domein liggen de uitdagingen vooral in het benutten van de kracht van
verenigingen door potentiele samenwerkingspartners helder te maken wat de voordelen van
de samenwerking zijn. Vraaggericht en zo specifiek mogelijk verenigingen betrekken hierbij
heeft daarbij de meeste kans van slagen. Verenigingen kunnen vooral inbrengen waar ze
goed in zijn: het organiseren van de sport.
Een scan als deze heeft pas waarde indien er voldoende respons is. De respons van dit
onderzoek is uitgekomen op 60%. Dit percentage ligt hoger dan de meeste andere scans die
door middel van Data Collect & Advies zijn uitgevoerd. Ter vergelijking: de gemeentes Capelle
aan den IJssel en Leiden, die een vergelijkbare scan hebben uitgevoerd, scoorden lager.
2.2.1 Basis op orde
Uit de data blijkt dat de verenigingen over het algemeen de basis redelijk op orde hebben. Er
geven weinig verenigingen aan grote financiële uitdagingen te hebben en de
organisatiegraad is ook behoorlijk.
Wel zijn er binnen de ‘basis op orde’ een aantal uitdagingen en problemen te benoemen.
Meerdere verenigingen geven aan extra aandacht te willen besteden aan het structureel
werven en behouden van vrijwilligers om hiermee de vitaliteit van de vereniging te verhogen.
Andere uitdagingen liggen op beleidsniveau, het verhogen van de inkomsten, het
optimaliseren van de accommodaties en het vergroten van betrokkenheid van leden.










Niet alle verenigingen hebben een beleidsplan; 30% heeft dit niet. Diverse verenigingen
zijn wel bezig met bijstellen of ontwikkelen hiervan;
Verenigingen ervaren vrijwilligersproblematiek. Zo heeft 61% van de verenigingen
vacatures in het bestuur en krijgt 69% de vacatures niet op adequate wijze vervuld. Eén
van de oorzaken hiervoor kan zijn dat maar liefst 56 % geen vrijwilligersbeleid heeft;
De betrokkenheid van leden kan hoger. 50% van de respondenten mist betrokkenheid
van de leden. Wel ervaren de respondenten in ruime mate een goede sfeer en geeft
97% een veilig sportklimaat te hebben;
Er is een wens voor meer leden: 90% van de verenigingen wil groeien in leden;
Financieel zien weinig verenigingen echt grootschalige problemen op zich af komen;
meer dan 30% ziet de toekomst zelfs zonnig of meer dan zonnig in. Wel is maar 19% van
de verenigingen tevreden over het aantal sponsoren. Daarnaast wordt er nog in
beperkte mate gebruik gemaakt van subsidieregelingen en fondsen;
Binnen de accommodaties zijn de problemen heel verschillend. Er is hierbij geen
overkoepelende problematiek te benoemen. Hier komen we later in het rapport op
terug.
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2.2.2 Open en ondernemend
Het aantal verenigingen, dat open en ondernemend is (of dat kan of wil) is significant lager. Er
zijn een paar sterke vitale verenigingen die nu al betrokken en ondernemend actief zijn en de
maatschappelijke rol hebben geborgd. Wel is er een aantal, dat al aanbod voor specifieke
doelgroepen heeft zoals veteranenvoetbal en G-atletiek.
Binnen het sociaal domein liggen de uitdagingen vooral in het benutten van de kracht van
verenigingen; bijvoorbeeld door potentiele samenwerkingspartners helder aan te geven wat
de meerwaarde is van de samenwerking. Verenigingen kunnen vooral inzetten op wat ze
goed kunnen: sport organiseren. Ondersteuning vanuit SPORT•GOUDA is vooral nodig in het
proces en in de specifieke kennis over nieuwe doelgroepen.









50% van de verenigingen heeft leden die gebruik maken van het Kind pakket van de
Rotterdampas. In Gouda maken ruim 1300 kinderen tot 18 jaar gebruik maken van het
Kind pakket;
Voor verenigingen zijn dit potentiële leden want 50% van de kinderen gebruikt niet alle
vouchers voor de gratis beweegactiviteit;
Bij verschillende verenigingen (28%) is een aanbod voor 55+ of voor andere aandacht
groepen uit het sociaal domein. Uitgangspunt hierbij is: ‘Gewoon als het kan en
bijzonder als het moet’. 19% heeft interesse om aanbod te ontwikkelen;
22% is actief in de wijk. Daarnaast heeft 19% interesse om actief in de wijk te worden.
Als het gaat om alleen activiteiten of programma’s te hosten wil 25% van de
respondenten dit wel gaan doen in de toekomst. Dit betekent dat bijna 50% van de
verenigingen in Gouda in kleine of grotere mate open en ondernemend wil zijn;
Er worden 2 belangrijke redenen gegeven om niet actief te zijn. Enerzijds het ontbreken
van een eigen locatie en anderzijds geen onwenselijke druk op het vrijwilligersbestand.

Bij verenigingen die dit niet willen of kunnen wordt dit meegenomen als bespreekpunt in de
gesprekken met de verenigingen.
2.2.3 Gouda Goed Bezig
Binnen de drie uitgangspunten van Gouda Goed Bezig zijn verenigingen vooral actief op het
gebied van het rookvrij maken van de accommodaties. In mindere mate is er aandacht het
gezonder maken van het aanbod in de kantine en de verduurzaming van accommodaties.
Wel neemt aandacht hiervoor steeds meer toe. Meenemen en ondersteunen van
verenigingen die hier werk van maken is daarom blijvend nodig. De Gouda Goed Bezig
regisseur (JOGG) is hier volop mee aan de slag.
 72% van de verenigingen is aan de slag met rookvrije sportaccommodatie;
 63% van de verenigingen heeft een gezonder aanbod in de kantine of gaat dit de
komende 2 jaar aanpakken;
 65% van de verenigingen is bezig met duurzaamheid of gaat dit de komende 2 jaar
oppakken.
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2.3

Ondersteuningsacties naar aanleiding van de conclusies

De bevindingen en conclusies van de scans zijn vertaald naar de uitgangspunten voor de
verenigingsondersteuning van SPORT•GOUDA voor 2019.
Samen met de gemeente en het maatschappelijk middenveld gaat SPORT.GOUDA als
regievoerder de verenigingen ondersteunen vitaler te worden. Daarnaast worden
verenigingen, nog meer, gestimuleerd uitgedaagd open en ondernemender te worden.
Met de verenigingen die dit hebben aangegeven (78%) worden individuele gesprekken
gehouden waarbij de antwoorden van de scan besproken worden. Uitgangspunt hierbij is tot
concrete acties te komen. Op deze manier wordt ondersteuning op maat geboden.
Vanuit SPORT•GOUDA worden de verenigingen hierbij ondersteund vanuit 4 programmalijnen:
1. Basis op orde
2. Open en Ondernemend
3. Het komen tot onderlinge kennisuitwisseling
4. Gezonde leefstijl en duurzaamheid
Op basis van de uitkomsten van de scan zullen de volgende maatregelen worden ingezet:
Wat gaan we doen
Basis op orde

Doelstelling

1

Versterken verenigingen door de uitkomsten
van de scan te bespreken en vervolg-afspraken
maken voor ondersteuning
2
Een sportcafé organiseren met als thema: extra
inkomstenbronnen voor verenigingen
3
Samenwerking met Jobcoaches en VIP
onderzoeken
Open en ondernemend

Het verhogen van de vitaliteit van de
Verenigingen, op basis van de
vitaliteitsscan
De inzet van andere inkomstenbronnen bij
verenigingen verhogen.
De kansen voor vrijwilligerswerk in kaart
brengen bij sportverenigingen.

4

Verhogen sportparticipatie, verhogen
kennis d.m.v. workshops en onderlinge
kennisuitwisseling mogelijk maken
Zoveel mogelijk inhoudelijk sterke
aanvragen Goudse Sportimpuls tot stand
brengen om hiermee de maatschappelijke
rol van de sportverenigingen te verhogen.
Het verhogen van de kennisoverdracht
tussen verenigingen.
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6

7

8

9

Jaarlijks een sportevenement organiseren
waaraan ook de sportverkiezingen zijn
gekoppeld.
Verenigingen actief adviseren van de
aanvragen voor de Goudse Sportimpuls

Een werkgroep opzetten voor ‘Verenigingen
actief in het sociaal domein’.
Dit om ervaringen en ideeën uitwisselen,
dubbelingen voorkomen en obstakels samen
aan te pakken bij het opzetten van extra
maatschappelijke activiteiten.
In samenwerking met de Sportmakelaars en de
Sociale teams worden verenigingen
vraaggericht benaderd voor activiteiten en
beweegprogramma’s in het sociale domein.
Verenigingen begeleiden bij het invullen van
deze maatschappelijke rol.
Het kind pakket van de Rotterdampas wordt
breed onder de aandacht gebracht bij
verenigingen
Een plan van aanpak opstellen om meer
vouchers van de deelnemers aan de
Rotterdampas ingeleverd te krijgen.

Het vergroten van het aantal verenigingen
dat een maatschappelijk rol wil innemen.

Het aantal verenigingen dat zich aansluit
bij de Rotterdampas verhogen.
Het verhogen van het aantal kinderen dat
lid wordt van de Rotterdampas om te
gaan bewegen.
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Gouda Goed Bezig en Duurzaamheid
10

Verenigingen actief aan de slag laten gaan
met de Gezonde sportkantine.

11

Verenigingen enthousiasmeren voor het voeren
van een rookvrij sportterrein.
Duurzaamheidsmaatregelen binnen
sportverenigingen tot stand brengen.

12

In Gouda zijn er eind 2019 vijf gezonde
sportkantines. Minstens twee kantines
vallen buiten de eigen accommodaties
van SPORT•GOUDA.
In Gouda zijn er eind 2019 15
sportaccommodaties rookvrij.
Sportverenigingen worden actief
betrokken c.q. ondersteund bij het
beperken van het energieverbruik.
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2.4 Infographic
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3

De basis op orde

Bij het verwerken van de gegevens kan geconcludeerd worden dat verreweg de meeste
verenigingen die de scan hebben ingevuld de basis redelijk op orde te hebben. Per thema zijn
diverse vragen gesteld waaruit deze conclusie getrokken kan worden. Om inzicht te geven in
de cijfers achter de conclusies, worden in hier de thema.
In totaal hebben 36 aanbieders de vragenlijst behorende bij de vitaliteitsscan ingevuld. Dit
ging om 35 Goudse aanbieders met in totaal 9228 spelende leden, 1302 niet spelende leden
en 365 donateurs.

3.1

Structuur en beleid

Een beleidsplan geeft verenigingen houvast voor het maken van de juiste keuzes; 70% van
verenigingen heeft een beleidsplan. Deze plannen zijn maximaal 4 jaar oud. Er zijn diverse
verenigingen aan de slag of willen hier stappen in zetten met de opzet van een beleidsplan.
Dit betreft niet alleen de 30% die nog geen beleidsplan heeft. Ook verenigingen die al wel een
beleidsplan hebben stellen dit bij of stellen een nieuw plan op.
In de beleidsplannen is in alle gevallen aandacht voor het thema communicatie. Ook
verenigingen zonder beleidsplan vinden een doelmatige communicatie van belang.
De meerderheid van alle verenigingen geeft aan dat de communicatie op verschillende
niveaus binnen de vereniging naar tevredenheid verloopt. Wel heeft maar 19% een
vastgelegd communicatieplan. 56% heeft dat helemaal niet en 25% deels.
Veel verenigingen hebben te maken met onderbezetting van het bestuur. 66 % heeft
vacatures open staan waarvan enkele ook voor de drie hoofdfuncties (voorzitter,
penningmeester en secretaris). Opmerkelijk is wel dat een groeiend aantal besturen leden
heeft die jonger zijn dan 35 jaar. Deze ontwikkeling is erg goed voor de ontwikkeling en
diversiteit.
De onderstaande tabel geeft weer wat de scores zijn op de verschillende thema’s binnen het
onderzoek.
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3.2 Ledenwerving en behoud
90% van de verenigingen geeft aan te willen groeien in leden. Bij 30% van de verenigingen
is op dit moment sprake van een ledendaling. Sommige verenigingen hebben een
ledenstop, omdat er op de accommodatie geen ruimte meer is. Van deze groep geeft 6%
aan een ledenstop te hebben en 18% heeft voor sommige leeftijdsgroepen of takken van
sport een wachtlijst.
Het effectief bereiken van de doelgroep verloopt voornamelijk via informatie op de
website en social media. Specifieke ledenwerfactiviteiten worden minder genoemd. Wat
wel populair is, is het aanbieden van vriendjesdagen. Hiernaast wordt veel deelgenomen
aan de sportkennismakingslessen: 38 % organiseert kennismakingslessen i.s.m. Brede School
en SPORT•GOUDA.
De Rotterdampas, die door middel van het Kind pakket, sporten voor kinderen van minima
mogelijk maakt, wordt redelijk ingezet. Ruim de helft van de verenigingen heeft zich
hiervoor aangemeld. Er zijn in Gouda 1316 kinderen met een Rotterdampas (en jeugdtegoed en 2 sportvouchers), 1218 kinderen (of hun ouders) maken gebruik van het jeugd
tegoed.
Er zijn 1182 vouchers verzilverd, potentieel zou dat 1316 x 2 kunnen zijn. Veel verenigingen
geven dat het een gemis is dat er voor volwassenen geen pas is met een
kortingsmogelijkheid.
1. Het Ledenverloop verloopt divers

De afgelopen twee jaar zijn er diverse ontwikkelingen zichtbaar op het gebied van de
ledenaantallen. Bij bijna de helft van de verenigingen is het ledenaantal (44%) gelijk
gebleven, maar er zijn ook dalers en stijgers.
De belangrijkste redenen voor dalende ledenaantallen zijn:
•
•
•
•
•
•

Afschaffen van de ‘Geld Terug Regeling’
Vertrek door studie
Niet meer aanbieden van tak van sport door stoppen trainer
Vertrek talentvolle speelsters; Overstap naar andere sport of vereniging
Een landelijke trend bij de KNLTB.
Accommodatie ligt buitenaf daarbij speelt veiligheid op de route een rol

Bij de stijgers zijn de voornaamste redenen:
•
•

Doelmatige promotie vereniging
Meer bekendheid gekregen, hoofdzakelijk door mond op mond reclame.
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•
•
•
•
•

Aanwas van onderaf, jongste leden voetbalschool, sterke stijging meisjesvoetbal,
start 60+ voetbal, overschrijvingen van andere verenigingen
Stijging is klein. meer reclame gemaakt, meer opleidingsmogelijkheden
Positieve sfeer, basis op orde, kleine stijging tegen de landelijke trend in
het aanbod hebben we uitgebreid, veel geluisterd naar de wensen van
klanten/leden, geïnvesteerd in beleving en kwaliteit
Nieuwe en betere locatie

De meerderheid van de verenigingen (72%) besteed aandacht aan een lid indien die zijn of
haar lidmaatschap opzegt. Meestal gebeurt dit per E-mail. Ook zijn er verenigingen die een
exitgesprek voeren.

3.3 Vrijwilligers en kader
Bij dit thema is het werven, binden en behouden van kader het meest genoemd. Des te
opvallender is dat het borgen in de visie en structuur van het werven, binden en behouden
van vrijwilligers matig is verzorgd. Zo heeft minder dan de helft een vastgesteld
vrijwilligersbeleid en bijna 70% heeft geen vrijwilligerscoördinator of -commissie.
Dit ondanks dat 69% van de verenigingen in onvoldoende mate vacatures adequaat en naar
tevredenheid ingevuld krijgt en 65 % niet goed gestructureerd werft en behoudt. Wel kent
bijna 37,5% van de verenigingen een verplichte inzet voor haar leden en maakt men in 40%
van de gevallen gebruik van stagiaires.
Een ruime meerderheid van de verenigingen geeft aan dat meer betaalde functies niet de
oplossing voor het probleem is. Voornaamste reden hiervoor is dat een vereniging een
vereniging door en voor vrijwilligers moet blijven. Toch blijkt uit landelijke gegevens dat
(tijdelijke) inzet van professionals met verenigingsmanagersachtige taken wel een structurele
verbetering tot stand kan brengen. Daarnaast kan het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) van de
gemeente Gouda van betekenis zijn. Enerzijds door deskundigheidsbevordering en anderzijds
door in samenwerking met o.a. de jobcoaches de afstand van langdurig werklozen tot het
doen van vrijwilligerswerk verkleinen. Dan is afstemming op beleidsniveau wel noodzakelijk.
1. Een aantal verenigingen heeft een ‘verplichte vrijwillige inzet’.
Het gaat hierbij om 37,5%. De uitgangspunten hiervan zijn divers:
 Iedere ouder van een jeugdlid moet een taak doen op de wedstrijddag of bardienst.
Daarnaast moeten alle spelende leden jury- & scheidsrechterstaken uitvoeren.
 Ieder lid is verplicht is om 2 tot 3 bardiensten per seizoen te doen
 Bij de jaarlijkse contributie wordt een vrijwilligersbijdrage geïnd van EUR 25, -. Deze kan
worden terugverdiend door een verenigingsbijdrage van minimaal 3 uur.
 Ieder lid is verplicht 20 uur vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten. Bij
minderjarigen zijn dit de ouders
 8 uur vrijwilligerswerk per jaar
 Jurering bij wedstrijden
2. Iets meer dan de helft van de verenigingen heeft betaalde functies. In ruim de helft
van de gevallen zijn dat trainers. Andere posities waarbij een vergoeding betaald
wordt zijn barmedewerkers, schoonmakers, fysiotherapeuten/verzorgers en
medewerkers onderhoud en beheer. Er zijn 2 verenigingen die een
verenigingsmanager hebben aangesteld.
3. Een andere manier om aan kader te komen is door het aanbieden van stageplaatsen.
Van alle verenigingen in Gouda is 40% een erkend leerbedrijf voor stageplaatsen. Het
aanbieden van stageplaatsen wordt vooral ingezet op sport specifieke taken, zoals
trainingen. Bij een enkele vereniging kunnen stagiaires breder ingezet worden zoals bij
een renovatie commissie of projecten.

11

4. Vrijwilligers werven en behouden is een belangrijk aandachtspunt voor veel
verenigingen. De bevindingen uit het onderzoek:
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3.4 Financiën
Om de financiën gezond te houden zijn er 2 mogelijkheden. Het verlagen van de kosten of het
verhogen van de inkomsten. Uit de antwoorden blijkt dat vooral dat bij het 2e ruimte voor
verbetering is. Vooral het verhogen van de sponsorinkomsten is een verbeterpunt Hiernaast zijn
verenigingen ook geïnteresseerd in het verwerven van andere inkomstenbronnen. Daarbij
wordt in een aantal gevallen al gebruik gemaakt van de Goudse subsidies als de GoudaPot,
Goudse Sportimpuls en het Jaq Bezemerfonds. Dit zijn alleen geen structurele subsidies.
1. 88% van de verenigingen hebben een gezonde financiële huishouding. Zo worden
contributies goed op tijd geïnd, reserveren veel verenigingen geld voor toekomstige
uitgaven en is er in veel gevallen ruimte voor onverwachte uitgaven.
2. Voor wat betreft het verhogen van sponsorinkomsten zien verenigingen nog wel ruimte
voor verbetering. 20% van de verenigingen is tevreden over het aantal sponsoren. De
anderen zijn deels (34%) of niet (47) tevreden.
3. Contributies zijn de afgelopen 2 jaar niet bij alle verenigingen verhoogd. Gebeurt dit
wel dan doen sommige verenigingen dit door middel van een inflatiecorrectie (41%),
maar ook stijgende kosten (16%) kunnen een reden zijn om de contributie te verhogen.
4. Verenigingen kunnen op diverse manieren extra inkomsten genereren. Naast
contributie en sponsoring worden er nog andere wegen gebruikt.
Genoemd zijn:

Kantineopbrengsten

Verhuurinkomsten

Inkomsten uit subsidies en fondsen

Organisatie toernooien en events

Oud papieropbrengst

Giften

Grote verenigingsactie
5. Uit onderstaande grafiek blijkt dat niet alle verenigingen bekend zijn met de 4
belangrijkste Goudse subsidiemogelijkheden.

De mate waarin gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheden is lager. Van het Kind
pakket maakt 53% gebruik en van het Jaq Bezemerfonds (44%). Hiernaast is ook het nieuw
Brede School Kinderfonds een aantal keren genoemd.
Andere subsidies die worden aangevraagd worden zijn de landelijke regelingen:
Sportimpuls, duurzaamheidssubsidies, grenzeloos actief, Rabobank (fietstocht en
dividendfonds) NLdoet en de subsidie bouw en onderhoud sportaccommodaties.
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6. De meerderheid van de verenigingen ziet de financiële situatie niet somber in.
De verwachtingen voor de komende 2 jaar:

Wel hebben de verenigingen uiteraard financiële uitdagingen als het gaat om de
komende 2 jaar. Naast het op peil houden of verhogen van het aantal leden i.v.m.
contributie inkomsten en aantal sponsoren uitbreiden of op peil houden zijn de volgende
uitdagingen genoemd:









Beheersbaar houden van de zaal en veldhuur
Andere inkomstenbronnen aanboren.
Attent zijn op de contributie afdracht van de leden.
Uitgaven aanpassen op de inkomsten
Investeringen in duurzaamheid. Verbetering veldcapaciteit door renovatie hoofdveld
Aflossen schuld
Meer vet op de botten krijgen en buffers creëren.
We moeten onze bijkomende kosten beter stroomlijnen en controleren

3.5 Accommodaties
Wat betreft de accommodaties zijn de problemen en uitdagingen divers van aard zonder dat
daar echt gemene delers in zitten. De specifieke verenigingspunten worden besproken in de
nabespreking met de individuele verenigingen.
Opmerkingen met betrekking op de staat van accommodaties die verhuurd worden door
SPORT•GOUDA kunnen worden aangegeven in het klanttevredenheidsonderzoek. Deze is
uitgevoerd in het najaar van 2018. Bij de gesprekken worden deze resultaten in zijn
algemeenheid meegenomen.
Over de stand van zaken van de accommodaties zijn ook vragen gesteld. Hierbij is geen
onderscheid gemaakt tussen huur, gedeeltelijk huur of volledig eigendom. Daar is als volgt
antwoord op gegeven:
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3.6 Sfeer en Cultuur
De respondenten geven aan dat de sfeer en cultuur is zoals zij het willen, leden voelen zich
welkom en er bij de verenigingen een veilig sportklimaat heerst. Hierbij is het uiteraard wel zo
dat dit het beeld is van de invuller.
50% van de verenigingen geeft wel aan (deels) betrokkenheid te missen van de leden.
Sommige leden hebben wat betreft enkele respondenten niet een volledig beeld en besef
wat er allemaal komt kijken bij een vereniging.
1. De respondenten geven aan dat de sfeer is zoals zij het willen, leden zich welkom
voelen en er bij de verenigingen een veilig sportklimaat heerst.
2. 50% van de verenigingen geeft aan deels betrokkenheid te missen van de leden.
Sommige leden hebben wat betreft enkele respondenten niet een volledig beeld en
besef wat er allemaal komt kijken bij een vereniging.
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Hoofdstuk 4

Open en ondernemend

Sportverenigingen zijn per definitie een speler in het maatschappelijke veld en hebben een
maatschappelijk rol. Het is een verzameling mensen die zichzelf hebben verenigd vanuit een
gemeenschappelijk belang: het beoefenen van sport. Een aantal verenigingen is daarnaast
zo sterk dat ze meerwaarde zijn voor specifieke doelgroepen of de directe omgeving. De wil
om iets extra’s te doen voor specifieke doelgroepen of in de buurt is er soms wel, maar op dit
moment is 60% van de Goudse verenigingen niet actief.
De kerntaak, het aanbieden van sport, vraagt daarbij in veel gevallen veel energie. Extra
dingen komen daarbij op dezelfde schouders. Een respondent omschreef het mooi:
Onze vereniging heeft het lastig zat om de eigen vereniging draaiende te houden.
Vrijwilligers vinden wordt steeds moeilijker aangezien de druk op mensen toeneemt
buiten het verenigingsleven.
Er is daarom geen ruimte voor activiteiten in wijken of voor opvang van mensen die
veel aandacht nodig hebben. De vereniging is een vrijwilligersinstelling voor mensen
om te sporten, niet om zorg te verlenen.
Daarnaast is het niet altijd duidelijk voor verenigingen waar de meerwaarde zou kunnen
liggen. Vraaggericht benaderen kan hierbij het verschil maken. Hierbij ligt een duidelijke taak
weggelegd voor de maatschappelijke organisaties in de omgeving van de verenigingen, de
sociale teams en de sportmakelaars. Regievoering vanuit SPORT•GOUDA kan ervoor zorgen
dat er geen dubbelingen ontstaan, verenigingen niet van diverse kanten worden benaderd of
aan verenigingen dingen gevraagd worden waar de vereniging nog niet klaar voor is.

4.1 Sportaanbod
Bij een aantal verenigingen is een aanbod voor mensen voor wie sporten niet (meer)
vanzelfsprekend is. Daarnaast organiseert een aantal verenigingen ook activiteiten in de
directe omgeving. Ander sportaanbod bij de sportverenigingen is beweegaanbod voor 55+,
mensen met een beperking zoveel mogelijk mee te laten sporten met reguliere groepen.
Een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen creëren van nieuw aanbod is dat voor
bepaalde doelgroepen specifieke begeleiding nodig is. Van verenigingen is niet altijd te
verwachten dat ze daar de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen of de mogelijkheden
voor hebben.
Een aantal verenigingen heeft VB groepen. Mensen met lichamelijke beperking kunnen zoveel
als mogelijk terecht bij de reguliere groepen (‘gewoon als het kan, bijzonder als het moet’)
Een geslaagde methode om nieuw sportaanbod voor specifieke doelgroepen tot stand te
brengen is de Goudse Sportimpuls. Deze subsidieregeling kan in 2019 en 2020 opnieuw
aangevraagd worden.
28% van de verenigingen heeft beweegaanbod voor 55+’ers. Zoals:
 7& tegen 7 voetbal voor mannen en dames;
 Het afstemmen van de activiteiten van de verenigingen op de capaciteiten van de
leden. Dus ouderen kunnen op hun niveau meedoen. Als het nodig is, wordt er iets
anders georganiseerd voor mensen die niet (meer) mee kunnen komen;
 CVA sport en spelgroep, Stoelen yoga, Zwemmen, Tafeltennis;
 Veteranenvoetbal en hockey;
 Beweegles op maandagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend.
19% van de verenigingen heeft wel interesse om aanbod op te gaan zetten.
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4.2 Maatschappelijke activiteiten
Verenigingen die succesvolle activiteiten organiseren zijn meestal de verenigingen met een
hoge organisatiegraad. Projecten zijn geborgd binnen de vereniging en er is ook bestuurlijk de
wil om een meerwaarde voor de wijk te zijn.
Het is te verwachten dat naarmate er meer vitaliteit binnen de verenigingen is er meer ruimte
is om dergelijke activiteiten te ontplooien. Verenigingen kunnen daarbij geïnspireerd raken
door de goede voorbeelden van andere Goudse verenigingen.
Hieronder is de verdeling van de percentages weergegeven:

Voorbeelden hiervan zijn:

Organiseren van lentefair, huttendorp en hardloopwedstrijd

Maatschappelijke stichting voor activiteiten

Diverse rollen en betrokkenheid bij verschillende maatschappelijke uitdagingen in de wijk
en Gouda algemeen.

Begroetingsdag, samenwerking Wooncomplex dementerende ouderen, kledingbeurs
voor kinderen (2x per jaar), jeu de boules (wekelijks), Af en toe flyers bezorgen en
uitnodigen om deel te nemen aan open avonden
Bijna 60% geeft aan voorlopig geen maatschappelijke activiteiten te willen ontplooien. De
verenigingen die dit wel willen (22%) vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de vraag. Zij
staan er voor open om benaderd te worden.
Voor het faciliteren van activiteiten en beweegprogramma’s heeft meer dan 50% interesse of
is al actief (53%). Deze verenigingen stellen voornamelijk de accommodatie ter beschikking of
zijn alleen verantwoordelijk voor de sportinhoudelijke component. Specifieke begeleiding van
de doelgroep ligt dan bij specialisten/samenwerkingspartners.
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Bij de verenigingen die actief willen worden, leven al wel concrete ideeën:






Het verenigingshuis wordt van half november tot eind maart niet gebruikt. De
accommodatie kan dan voor andere activiteiten gebruikt kunnen worden.
Sporten aanbieden die in onze kleine sportzaal mogelijk zijn.
Daarbij zouden we het prima vinden om - bijvoorbeeld - een G-team te hebben. Maar
als er dan in een straal van 50 km geen ander G-team te vinden is, geeft dat een
probleem.
Ons park, kantine en locatie lenen zich uitstekend om te sporten onder begeleiding.
Tennis is een laagdrempelige sport, die met een klein groepje individuen of in
groepsverband te beoefenen is, zonder grote aanschafkosten. Hierbij kunnen we als
vereniging de vaktechnische kant voor onze rekening nemen (tennisleraar) en een
samenwerkende partner de specifieke begeleiding die een dergelijke groep nodig
heeft. Vooral overdag is er voldoende ruimte op onze banen om een 'tennisgroep
onder begeleiding' te faciliteren. Dit kan breed zijn van sporten onder
fysiotherapeutische begeleiding tot specifieke groepen.

Redenen om niet actief te worden zijn bijvoorbeeld het niet hebben een eigen
accommodatie of het vrijwilligersvraagstuk. Meer activiteiten verhoogt de druk op de
bestaande vrijwilligers.

4.3 Faciliteren activiteiten en beweegprogramma’s
Meer dan de helft van de verenigingen staat open voor het faciliteren van activiteiten en
beweegprogramma’s. Het belangrijkste verschil met vorige punt is de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de activiteit. Verenigingen zijn bij deze activiteiten vaak partner in
plaats van verantwoordelijke partij.
Hiernaast kan het beschikbaar stellen van de accommodatie een voordeel opleveren zoals
huurinkomsten. Voorbeeld hiervan is Samen voor Goud, sporten met statushouders waarbij één
keer per maand in de sportzaal aan de Groen van Prinsterersingel gezamenlijk wordt gesport.
Bij deze, met behulp van de Goudse Sportimpuls tot stand gekomen activiteit, stelt
tafeltennisvereniging Vriendenschaar haar kantine ter beschikking.

4.4 Gouda Goed Bezig
De Gouda Goed Bezig aanpak komt terug op 3 terreinen die betrekking hebben op de
sportverenigingen.
1. rookvrij
2. gezondere sportkantine
3. duurzaamheid
Steeds meer gaan verenigingen aan de slag met deze thema’s.
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Rookvrij
De rookvrije sportomgeving krijgt steeds meer aandacht binnen verenigingen. Van de
respondenten is 72% daar in meer of mindere mate mee bezig. Sommigen hebben het vignet
behaald, terwijl andere tussenstappen nemen. Een aantal verenigingen lift mee op de
maatregelen die SPORT•GOUDA heeft genomen rondom haar accommodaties.
De verwachting is dat meer verenigingen hierin stappen zullen gaan nemen. Aandachtspunt
hierbij is dat het kader van sommige verenigingen moeite heeft met deze maatregelen.
Gezonde sportkantine
Inmiddels heeft een aantal verenigingen een gezonder aanbod in de kantine. Daarnaast zijn
verschillende verenigingen van plan om dit op te pakken. Om ze daarbij te ondersteunen en
om eventueel koudwatervrees weg te nemen worden de verenigingen vanuit Gouda Goed
Bezig geadviseerd.
Duurzaamheid
Een derde van de verenigingen is al actief op dit onderwerp. In het onderzoek geeft een
derde aan hiermee binnen 2 jaar aan de slag te gaan. Ook beleidsmatig is hiervoor aandacht
binnen de beleidsplannen. In samenwerking met de Gemeente, o.a. door te kijken naar
financieringsmogelijkheden, zal het aantal verenigingen dat hieraan vorm en inhoud geeft
nog verder toenemen.

4.5 Verenigingsondersteuning
Aan de respondenten is gevraagd welke behoefte aan verenigingsondersteuning er is. Hierbij
zijn de volgende ondersteuningsvragen benoemd:












Werven en Behouden vrijwilligers;
Ledenwerving;
Hoe verhogen we ouderbetrokkenheid;
Ervaringen delen hoe additionele geldbronnen aan geboord kunnen worden;
Gebruik maken van de trainingskennis van andere verenigingen;
Kennis over het aantrekken van jeugdleden, het betrekken van ouders;
Vergoten mogelijkheden sportkennismaking;
Vergroten kennis en op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen;
Verenigingsmanager vanuit de gemeente als spil naar maatschappelijke activiteiten;
Ondersteuning bij verduurzaming en activiteit in sociaal domein;
Uitwisselingen van ervaringen tussen verenigingen. Veel verenigingen hebben te
maken met dezelfde problematiek, voorkom dat we als besturen allemaal het wiel
willen gaan uitvinden.
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Bijlage: Achtergrond informatie
Sportverenigingen in Nederland
In Nederland sporten veel mensen in georganiseerd verband. Dit komt onder andere door de
sterke sportinfrastructuur met de unieke Nederlandse verenigingscultuur. In Nederland zijn meer
dan 24 duizend verenigingen (bij NOC*NSF aangesloten sportbonden) met samen meer dan
5.2 miljoen leden.
Een sportvereniging is een vereniging voor mensen die een sport beoefenen. Vaak gaat het
om personen die eenzelfde sport beoefenen of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport. Er
bestaan echter ook omnisportverenigingen, waarbij meerdere sporten tegelijk worden
beoefend. Een vereniging wordt meestal gefinancierd door ledencontributie en sponsoring.
Sport is hierbij meestal het doel op zich. Verenigingen staan steeds vaker voor organisatorische
uitdagingen om hun kernactiviteiten goed uit voeren en mee te gaan met de veranderende
wereld om hen heen.
Sportverenigingen kunnen daarbij steeds vaker een rol in het ‘sociale domein’ spelen.
Verenigingen worden hierbij uitgedaagd een bijdrage te leveren aan de sociale kant van het
gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en
sociale activering.
Verenigingen zijn daarbij niet langer intern maar ook extern gericht en staan open voor nieuw
aanbod en nieuwe doelgroepen. Verenigingen stellen (actief) hun accommodatie open voor
nieuwe initiatieven die niet per definitie sport gerelateerd hoeven te zijn en een bijdrage
kunnen leveren aan de leefbaarheid van wijken en buurten. Sport wordt dan ingezet als
middel om een ander doel te bereiken zoals activatie, integratie, socialisatie etc.
De Vitale vereniging
Er worden landelijk verschillende definities van het begrip Vitale vereniging gehanteerd. In de
Goudse sportnota staat de vitale sportvereniging omschreven als:
‘een vereniging met een krachtig bestuur die vanuit haar eigen verantwoordelijkheid,
realistisch en toekomstgericht, activiteiten ontplooit voor zowel haar leden als haar omgeving
en daarmee in staat is haar sportieve en maatschappelijke rol te vervullen’.
Maar: de vitale sportvereniging is ook een keuze. Het is aan verenigingen zelf om ambities te
formuleren en na te leven. Het staat verenigingen vrij om hun maatschappelijke rol beperkt of
ruim te definiëren.’
Vanuit SPORT•GOUDA onderschrijven we die keuzevrijheid. Wel trekken we de sportieve en
maatschappelijke rol uit elkaar als het gaat om vitaliteit. In het kader daarvan hanteren we de
uitgangspunten die het NOC*NSF heeft vastgesteld. Vitaliteit wordt hierbij omschreven als de
mate waarin ‘de basis op orde’ is. Invulling en definiëring van de maatschappelijke rol gaat uit
van de mate waarin een vereniging ‘open en ondernemend’ is.
De ‘Basis op orde’ gaat uit van thema’s binnen een vereniging die bijdragen aan de
kernactiviteiten en in de regel intern gericht zijn. Bij ‘Open en ondernemend’ zijn er thema’s die
bijdragen aan het op juiste wijze invulling kunnen geven van de maatschappelijke rol van de
verenigingen.
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Er zijn volgens die zienswijze zeven belangrijke thema’s die bepalen in welke mate een
vereniging vitaal is en haar ‘basis op orde heeft’:







Beleid (de vereniging werkt met een missie en visie en met beleidsplannen)
Leden (stabiel of groeiend ledental en groeiambitie)
Kader (er is voldoende kader, er is een actueel plan voor werving en behoud
Van vrijwilligers en er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling)
Financiën (de vereniging heeft een gezonde financiële positie, een sponsorplan en
Ruimte voor onverwachte uitgaven)
Accommodatie (de accommodatie is in goede staat en zaken als exploitatie, beheer
en onderhoud verlopen naar wens)
Cultuur (de identiteit die de vereniging heeft en de sfeer die er heerst binnen de
vereniging)

Voor een vereniging is het van groot belang een goed beeld te hebben van de mate van
vitaliteit. Het maakt helder en duidelijk wat de sterke en zwakke punten zijn en waar de kansen
en bedreigingen liggen. De vereniging kan op deze manier, gefundeerd, de juiste keuzes
maken.
Maatschappelijke (plus)rol van verenigingen
Naast vitaliteit vanuit de interne organisatie komt er voor verenigingen in toenemende mate
de vraag om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de omgeving waarin de
verenigingen actief zijn. Daarnaast worden verenigingen uitgedaagd een bijdrage te leveren
aan het sociale domein.
Er zijn vijf thema’s die bepalen in welke mate een vereniging invulling aan haar
maatschappelijke rol vervult. Vanuit het NOC*NSF wordt dit omschreven als de mate waarin
een vereniging ‘open en ondernemend’ is. Het gaat hierbij om de volgende thema’s:






Beleid (de vereniging werkt met een beleidsplan maatschappelijke rol)
Accommodatie (de accommodatie wordt gebruikt door andere organisaties)
Aanbod (aanbod voor bijzondere doelgroepen en samenwerking met partners uit
zorg, welzijn en onderwijs)
Buurtbewoners (weet de verenigingen wat er leeft in de buurt )
Samenwerking (met andere organisaties, instanties, aanbieders of gemeente)

De mate waarin een vereniging invulling geeft aan of open staat voor deze thema’s bepaald
de bijdrage die een vereniging kan leveren. Dit is een keuze van de verenigingen zelf al
kunnen ze bij het maken van die keuze wel geholpen worden d.m.v. verenigingsondersteuning
en de samenwerking met de juiste maatschappelijke partners. .
Sportverenigingen in Gouda
De vraag hoeveel sportverenigingen Gouda heeft is niet direct te beantwoorden. Een veel
gebruikte definitie is: sport is een fysieke bezigheid met vaste regels en waarbij vaak sprake is
van competitieverband.
Gouda kent hierbij een breed aanbod van verenigingen. Van atletiek tot zwemmen; van de
meeste sporten is er wel een aantal mensen wat ooit een vereniging heeft opgericht om deze
sport in gezamenlijkheid in Gouda te beoefenen.
Voor dit onderzoek hebben uiteindelijk iets meer dan 60 verenigingen een uitnodiging gehad.
Daar waar het NOC*NSF bij haar KISS rapportage (Een KISS rapportage geeft tot op 4-cijferig
postcode niveau een beeld van het ledenpercentage bij sportverenigingen/sportbonden)
ook de hengelsport meeneemt hebben wij dat niet gedaan en ook niet alle
denksportverenigingen hebben een uitnodiging ontvangen.
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