
Vitaliteitsscan sportverenigingen Noordoostpolder

In maart 2022 is een vitaliteitsscan uitgezet onder de sportverenigingen in de Noordoostpolder. Het doel van deze 
scan was om inzicht te krijgen in de vitaliteit van de verenigingen na twee jaar draaien met coronamaatregelen. 
Wat is het effect geweest op het ledenaantal? En welke impact hadden de maatregelen op het 
vrijwilligersbestand? Is de financiële positie van verenigingen veranderd? En welke kansen en uitdagingen zien 
verenigingen voor de toekomst?

De scan is uitgezet onder 70 sportverenigingen. In totaal hebben 29 sportverenigingen de scan (deels) ingevuld. 
In deze factsheet ziet u de resultaten van de scan met daarbij een toelichting.

Ledenaantallen
Bij 380Zo van de verenigingen is het ledenaantal de afgelopen 
twee jaar afgenomen. Bij 410Zo is dit aantal gelijk gebleven en 
bij 210Zo is het ledenaantal gegroeid. Ook organiseerde 760Zo 

geen activiteiten voor ledenbinding tijdens corona.
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Vrijwilligersbestand
Een vitale vereniging heeft een bestuur bestaande uit ten 
minste een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Van 
de verenigingen heeft 620Zo deze bestuursfuncties gevuld. Als 
je kijkt naar de veranderingen in het vrijwilligersbestand valt op 
dat bij meer dan helft dit vrijwilligersbestand gelijk is gebleven. 
Daarbij werd in toelichting regelmatig aangegeven dat het voor 
de coronapandemie al lastig was om vrijwilligers te vinden én 
te behouden.
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Financiële positie
Ook op het gebied van financiële gezondheid is geen opvallende daling of stijging te zien. 62Z geeft aan dat de 
financiële gezondheid de afgelopen twee jaar gelijk is gebleven. Daarnaast geeft ook meer dan de helft aan dat 
het eigen vermogen gelijk is gebleven.

Financiële gezondheid Eigen vermogen
70/ 62/ 60/0 52/
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Communicatie gemeente
De communicatie over de coronamaatregelen werd 
door 380Zo beoordeeld met een voldoende en met 
5207o met een goed. 30Zo beoordeelde de 
communicatie met een onvoldoende en 70Zo vulde 
deze vraag niet in. Verder gaven alle verenigingen 
aan bij de gemeente terecht te kunnen voor vragen. 
De vraag over het gebruik van de Rijksregelingen gaf 
een opvallend beeld. 520Zo gaf aan geen gebruik te 
hebben gemaakt van de Rijksregelingen. Het is 
onduidelijk of de verenigingen de huurcompensatie 
voor de sportaccommodatie hier ook in mee hebben 
genomen.

Welke kansen zien de verenigingen?

^ Behouden en werven van leden (6)
^ Verbreden en vernieuwen van het 

sportaanbod (3)
^ Laagdremelig sportaanbod (1)
• Verbeteren en meer gebruik van 

accommodaties (3)
^ Behouden van de groeiende vereniging (1)
^ Vergrijzing (1)
^ Organisatie van activiteiten (1)
• Verbinding tussen dorpen en verenigingen 

versterken (2)
• Toename van de populariteit van de sport 

(1)

Welke uitdagingen zien de verenigingen?

^ Behouden van (jeugd)spelers^eden (7)
• Behouden en aantrekken van vrijwilligers (8)
• Overleven (2)
• Zaalhuur (2)
^ Behouden wat je hebt (1)
^ Verbreden en vernieuwen van het sportaanbod (2) 
^ Organisatie van toernooien (1)
^ Contributies betaalbaar houden (1)
^ Beschikbaarheid van zaalruimte (1)
^ Samenwerking en verbinding tussen dorpen en 

verenigingen (1)

Wat kan de gemeente betekenen voor de sportvereniging?

Samengevat zijn de volgende punten meegegeven aan de gemeente:
^ Ondersteuning op financieel gebied 
^ De huur voor sportaccommodaties betaalbaar houden 
^ Meedenken over de optimalisatie van energiebesparingen 
^ Behouden van de kwaliteit van het materiaal in binnensportaccommodaties 
^ Goede kwaliteit en (baan)onderhoud van de sportaccommodaties behouden 
^ Ondersteuning bij het verbreden en vernieuwen van sportaanbod 
^ Ondersteuning bij administratieve werkzaamheden 
^ Voldoende beschikbaarheid van de zaalruimtes 
^ Sport- en beweeginitiatieven opzetten
^ Kinderen stimuleren om te gaan bewegen. Beginnend bij gym en in eigen dorpen/wijken 
^ Stimuleren van samenwerkingen tussen verenigingen


