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Inleiding

In het voorjaar van 2020 hebben afgevaardigden van de acht 
Achterhoekse gemeenten, buurtsportcoaches, sportservice 
Doetinchem, Sportfederatie Berkelland en Achterhoek in 
Beweging gewerkt aan het ontwikkelen en uitsturen van een 
verenigingsmonitor. Deze monitor is onderdeel van de 
Achterhoekse sportmonitor en heeft als doel om in kaart te 
brengen hoe sportverenigingen in de Achterhoek ervoor staan èn
om de resultaten te gebruiken voor het ondersteunen van 
sportverenigingen op thema’s die spelen.

Alle verenigingen zijn in de periode april-mei 2020 gevraagd om 
deel te nemen. In totaal hebben 228 verenigingen van de ruim 
500 in de regio deelgenomen. Voor u ligt het resultaat van de 20 
clubs die vanuit de gemeente Montferland hebben deelgenomen. 
Deze resultaten kunnen vergeleken worden met de resultaten 
vanuit de regio Achterhoek.

Voor het opstellen van de vragen in de monitor is, naast eigen 
inbreng vanuit de werkgroep verenigingsmonitor, gebruik 
gemaakt van reeds bestaande monitors zoals de 
verenigingsmonitor van het Mulier Instituut (landelijk) en eerdere 
monitors van Sportfederatie Berkelland en Sportservice 
Doetinchem. 

Kanttekeningen bij resultaten
Ondanks dat we blij zijn dat verenigingen in de Achterhoek gehoor 
hebben gegeven aan het verzoek om deel te nemen, is het aantal van 
20 in onderzoekstermen niet groot. Dit betekent dat op verschillende 
vlakken geen betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden voor 
‘alle verenigingen in de gemeente Montferland.’ Conclusies die 
getrokken worden moeten daarom met enige voorzichtigheid 
beschouwd worden. Dit geldt in het bijzonder voor conclusies die 
gebaseerd zijn op een subset van verenigingen. Wanneer de aantallen 
per vraag onder de 10 uit zijn gekomen, is ervoor gekozen om 
resultaten wel weer te geven, maar is een rode balk op de pagina 
geplaatst. Op het moment dat het resultaat gebaseerd is op minder 
dan 5 verenigingen die de vraag hebben ingevuld, is ervoor gekozen 
om de resultaten niet te tonen.

Verenigingen bedankt!
Tenslotte willen we alle verenigingen die hebben deelgenomen 
hartelijk danken voor hun deelname en openheid. Wanneer 
verenigingen toestemming hebben gegeven, en antwoorden daar 
aanleiding toe geven, wordt binnenkort vanuit de lokale 
sportorganisaties contact opgenomen.



Conclusies

AccommodatiesLeden Kader Financiën Toekomst

De capaciteit van de 
accommodatie zorgt voor weinig 
problemen in de gemeente 
Montferland. Bijna alle 
verenigingen (95%) hebben 
voldoende 
ruimte/capaciteit op de 
accommodatie. Voor 45% van de 
verenigingen geldt dat zij de 
beschikking hebben over een 
eigen accommodatie en voor de 
andere 55% dat zij een 
accommodatie huren. 

Wanneer het gaat om 
ondersteuning wordt de 
accommodatie niet of nauwelijks 
genoemd. 

De verschillen in omvang tussen 
clubs zijn groot (11 tot 1.250 
leden). Gemiddeld hebben clubs 
250 leden. 

Het werven en behouden van 
leden is het belangrijkste 
knelpunt in de regio. Met name 
de geringe aanwas en weinig 
jeugdleden worden vaak 
genoemd. Opvallend is dat veel 
Montferlandse clubs het belang 
om de leden die er zijn te 
behouden (h)erkennen. Relatief 
veel clubs kiezen dan ook voor 
ondersteuning op ledenbehoud 
boven ledenwerving. 

Ruim de helft van de 
Montferlandse clubs is financieel 
(zeer) gezond (55%). Dit 
percentage ligt iets lager dan in 
de rest van de Achterhoek. 
Desalniettemin kan de 
meerderheid van de clubs aan de 
betalingsverplichtingen voldoen. 
De grootste bron van inkomsten 
is de contributie. 

Montferlandse clubs hebben 
echter relatief weinig ruimte voor 
‘extra’s’ zoals het maken van 
reserveringen of in kunnen 
spelen op onverwachte uitgaven. 
Ook een stabiel inkomen vanuit 
sponsoring zien verenigingen 
graag verstrekt worden. 

Wanneer we verenigingen vragen 
naar de verwachte impact van 
het coronavirus, zijn relatief veel 
clubs bang dat dit hun financiële 
positie (verder) verslechtert.

Het gros van de Montferlandse
verenigingen draait op de inzet 
van vrijwilligers zonder 
vergoeding (78%). Gemiddeld 
heeft een Montferlandse club 40 
vrijwilligers die daar geen 
vergoeding voor krijgen. 

Het vinden van voldoende 
(geschikt) kader wordt door ruim 
de helft van de verenigingen als 
knelpunt genoemd. Met name 
het vinden van (geschikte) 
bestuursleden is een uitdaging, 
maar er is ook een tekort aan 
trainers en scheidsrechters. 

De helft van de clubs wordt dan 
ook graag ondersteund op dit 
thema. 

De meeste Montferlandse clubs 
zijn klaar voor de toekomst met 
beleidsplannen en focuspunten. 
Ook hebben relatief veel 
Montferlandse clubs de blik naar 
buiten gericht en staan open voor 
verschillende samenwerkingen. 
Met name 
samenwerkingspartners die 
kunnen zorgen voor meer 
jeugdleden – zoals 
jeugdorganisaties, 
buurtorganisaties en het 
onderwijs – zijn in trek. Ook voor 
samenwerkingen met andere 
sportverenigingen en bedrijven 
staan Montferlandse clubs open.  
Samenwerking met de gemeente 
is het populairst.



Aanbevelingen

Jeugdleden OndersteuningFinanciën TalentontwikkelingLedenbehoud

Vanwege krimp komen er steeds 
minder jongeren. Er zijn daardoor 
logischerwijs ook minder 
jongeren die aan 
sportverenigingen gebonden 
kunnen worden. In Montferland 
(h)erkennen ze dit en clubs 
stellen ledenbehoud boven 
ledenwerving en zoeken 
samenwerking met partijen waar 
veel jongeren te vinden zijn.

Als vereniging kunnen jongeren 
gebonden worden door jongeren 
te betrekken bij de keuzes die 
gemaakt worden en hen te 
vragen naar wat zij leuk vinden. 
Zorg dat je als (vaak relatief oud) 
bestuur aanhaakt bij de 
belevingswereld van jongeren. 

In vergelijking met de rest van de 
Achterhoek is de vraag om 
ondersteuning groot. Clubs 
worden graag ondersteund en 
weten de weg ook al aardig te 
vinden. 

Zorg als ondersteuners dat er 
ingespeeld wordt op thema’s die 
voor clubs relevant zijn. Dit zijn 
natuurlijk de klassieke thema’s als 
het werven en behouden van 
leden en vrijwilligers, maar help 
clubs ook om breder te kijken. 
Een voorbeeld is het aangaan van 
slimme samenwerkingen (zie ook 
financiën). Montferlandse clubs 
lijken hier open voor te staan. 

De financiën zijn voor de 
Montferlandse sportclubs een 
relatief groot knelpunt. Clubs 
maken zich zorgen en hebben 
een relatief eenzijdig business 
model (ledencontributie).

Meer spreiden van de 
inkomstenstroom zou kunnen 
helpen. Montferlandse clubs 
staan open voor samenwerking 
met bijvoorbeeld bedrijven en 
andere sportverenigingen. Maak 
hier gebruik van en ondersteun 
ze bij bijvoorbeeld het aangaan 
van slimme samenwerkingen om 
lasten te verlichten en/of 
gezamenlijke sponsorplannen aan 
te gaan.

Montferlandse sportclubs hebben 
niet of nauwelijks de focus op 
talentontwikkeling. Dat is geen 
probleem, maar kan wel zorgen 
voor een verminderde 
ontwikkeling van sporters met 
talent. 

Om die reden wordt al gekeken 
naar een regionale samenwerking 
als het gaat om 
talentontwikkeling. Zorg als 
vereniging dat je bekend bent 
met dit netwerk zodat 
getalenteerde sporters 
doorgestuurd kunnen worden. 
Dit is belangrijk voor de 
ontwikkeling van topsport in de 
de regio en van het talent zelf. 

Het behouden van leden is een 
belangrijk knel- en focuspunt van 
Montferlandse sportclubs. De 
meeste verenigingen houden nu 
niet structureel bij waarom leden 
stoppen met sporten. Informatie 
over stopredenen kan echter 
voor inzicht zorgen dat kan leiden 
tot het behouden van leden voor 
de toekomst. 

Er zijn verschillende 
mogelijkheden om leden te 
vragen waarom zij stoppen. Het 
voeren van gesprekken is een 
mogelijkheid, maar ook een korte 
vragenlijst geeft inzicht. 
Verschillende sportbonden en/of 
ondersteuningsorganisaties 
hebben (gratis) tools die hiervoor 
ingezet kunnen worden door 
verenigingen.  



Beeld van de verenigingen



Vraag: Welke tak van sport wordt in de vereniging beoefend?
N: Alle verenigingen

Montferland
In Montferland zijn voetbal en tennis populair. 
Ook zijn er relatief veel verenigingen die 
zwemmen en badminton aanbieden.

Achterhoek
De meeste verenigingen in de Achterhoek 
bieden voetbal aan (11,4%). Ook tennis is een 
populaire sport (8,8%). Wat verder opvalt, is dat 
relatief veel verenigingen die schieten of 
seniorensport aanbieden gehoor hebben 
gegeven aan het verzoek om deel te nemen aan 
de verenigingsmonitor.

Voetbal en tennis populair
20%

15%

5%

20%

10%

Anders, namelijk:
Basketbal

Atletiek
Duiksport

Fitness binnen, individueel en in groep
Dynamic Tennis

Hardlopen/trimmen
Korfbal

Schaatsen/IJssport
Hondensport

Triatlon
Turnen

Seniorensport
Volleybal

Waterpolo
Zaalvoetbal

Fietsen/Wielrennen
Gymnastiek/Turnen

Tennis
Wandelsport

Badminton
Zwemmen

Tafeltennis
Voetbal



Een greep uit de onderwerpen 
waar verenigingen trots op zijn

Clinics op basisscholen. Het feit dat we na 10 jaar krimp 
weer groeien! Deze groei komt naar 2 jaar flink investeren 
in relaties en promotie van de club.”

Vraag: Op welke thema’s/activiteiten/ontwikkelingen die de vereniging de afgelopen jaren bewerkstelligd heeft, bent u trots?
N: Alle verenigingen

De goed georganiseerde activiteiten zoals schoolkorfbal.”

Dat leden met plezier met elkaar sporten en er tot op heden 
voldoende vrijwilligers zijn die dit mogelijk maken.”

De individuele leden die samen de vereniging maken. Wij werken 
uitsluitend met vrijwilligers. Trainers zijn ook leden.”

Trots op het feit dat we al zoveel jaren een spel- sportmogelijkheid 
hebben kunnen bieden aan mensen met een beperking. Dat dit 
door uitsluitend vrijwilligers in stand wordt gehouden.”

Dat wij de vereniging financieel weer gezond gekregen hebben.”

De fusie - Zaterdagvoetbal voor senioren - Recreantenvoetbal -
Vrouwenvoetbal.”

“
““

““
““In een klein dorp voor jong en oud toegankelijk zijn en blijven 

ontwikkelen en zoeken naar mogelijkheden hiervoor.”“



Accommodatie en beschikbaarheid



Vraag: Heeft uw vereniging een eigen sportaccommodatie of -complex?
N: Alle verenigingen

Montferland
Ruim de helft van de verenigingen heeft geen 
eigen sportcomplex. Ruim vier op de tien hebben 
dit wel.

Achterhoek
Ongeveer de helft van de sportverenigingen heeft 
(min of meer) een eigen locatie. 

Eveneens (bijna) de helft geeft aan dat zij geen 
eigen locatie hebben. 

Ruim vier op de tien verenigingen hebben 
een eigen complex

44%

45%

8%

48%

55%

Achterhoek

Montferland

Nee Min of meer Ja (ook geprivatiseerd/beheerovereenkomst)



Vraag: Heeft uw vereniging een eigen kantine?
N: Alle verenigingen

Montferland
De helft van de sportverenigingen heeft een eigen 
kantine. De andere helft heeft dat niet.

Achterhoek
Landelijk heeft ruim de helft van de verenigingen 
(min of meer) een eigen kantine. 

Verenigingen met een eigen complex hebben 
(logischerwijs) ook vaker een eigen kantine. 

De helft van de verenigingen heeft een eigen 
kantine

44%

50%

8%

48%

50%

Achterhoek

Montferland

Nee Min of meer Ja (ook geprivatiseerd/beheerovereenkomst)



Vraag: Op welke dagen organiseert uw vereniging aanbod?
N: Alle verenigingen

Op veel momenten sportaanbod. 
Dinsdagavond meest populair

Montferland
Sporten op dinsdagavond is in Montferland het 
populairst. Ruim acht op de tien clubs hebben dan 
sportaanbod. Andere populaire momenten zijn 
woensdag- en donderdagavond en zaterdag 
overdag.  

In de Achterhoek als regio is sport op zaterdag 
populairder dan op zondag. In Montferland is dit 
ook het geval.

Verder valt op dat er in Montferland in de avond 
meer sportaanbod is dan in de Achterhoek als 
regio, terwijl er overdag juist iets minder 
sportaanbod lijkt te zijn. 
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67%

29%

62%
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54%
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Vraag: Heeft uw vereniging op dit moment voldoende zaal en/of veldruimte om alle activiteiten te organiseren?
N: Alle verenigingen

Negen op de tien verenigingen heeft 
voldoende zaal en/of veldruimte

Montferland 
Negen op de tien clubs hebben voldoende zaal- of 
veldruimte. Een op de twintig clubs geeft aan dat 
zij soms voldoende en soms onvoldoende ruimte 
hebben. Eveneens een op de twintig clubs heeft 
een gebrek aan veld en/of zaalruimte. 

Achterhoek
In de Achterhoek kampt een op de tien 
sportverenigingen met een tekort aan veld- of 
zaalruimte. Meestal zijn het volleybal- en 
voetbalverenigingen die aangeven onvoldoende 
veld- of zaalruimte te hebben. 

Het overgrote merendeel (80%) geeft aan 
voldoende veld- of zaalruimte te hebben.

79%

90%

9%

5%

13%

5%

Achterhoek

Montferland



Leden en ledenontwikkeling



Gemiddeld 250 leden

Vraag: Hoeveel leden heeft uw vereniging? 
N: alle verenigingen

Montferland 
Verenigingen in Montferland zijn gemiddeld iets 
groter dan in de Achterhoek als regio. Gemiddeld 
hebben Montferlandse clubs 250 leden. De 
opbouw van het ledenbestand naar 
leeftijdscategorieën komt overeen met andere 
Achterhoekse verenigingen.

Achterhoek
Het verschil in omvang tussen verenigingen is 
groot. Verenigingen hebben tussen de 3 en 1.650 
leden. Vooral sommige voetbal- en 
gymnastiekverenigingen hebben veel leden. Ook 
sommige verenigingen die seniorensport 
aanbieden zijn groot (>1.000 leden).

Het gros van de leden is jeugd (tot 18 jaar: 36%) 
of is in de leeftijd tussen 31 en 65 jaar (33%).

Montferland Achterhoek

Gemiddeld aantal leden 250 219

Tot 12 jaar 19% 20%

13-18 jaar 16% 16%

19-30 jaar 18% 16%

31-65 jaar 32% 33%

65 jaar en ouder 15% 15%



Spreiding tussen wedstrijdsporters en 
trainingsleden

Vraag: Wat is de verhouding tussen wedstrijdsporters, trainingsleden en niet-sportende leden? 
N: Alle verenigingen

Montferland Achterhoek

Gemiddeld aantal leden 250 219

Wedstrijdsporters 42% 48%

Trainingsleden 43% 38%

Niet-sportende leden 15% 14%

Montferland
Montferlandse clubs hebben nagenoeg evenveel 
wedstrijdsporters als leden die alleen trainen. In 
de rest van de Achterhoek zien we dat de meeste 
clubs iets meer wedstrijdsporters hebben dan 
trainingsleden. 

Achterhoek
De meeste leden spelen ook wedstrijden bij de 
club. Ook kennen clubs een relatief groot aantal 
trainingsleden.



Vraag: Hoeveel nieuwe leden hebben zich vorig jaar (seizoen) bij de vereniging aangemeld?
Vraag: Hoeveel leden hebben zich vorig jaar (seizoen) bij de vereniging afgemeld?
N: Alle verenigingen

Montferland Achterhoek

Aanmeldingen jeugd 12 13

Aanmeldingen senioren 20 13

Afmeldingen jeugd 9 10

Afmeldingen senioren 20 12

Positieve balans tussen aanmeldingen en 
afmeldingen

Montferland
Op basis van de schatting van het aantal aan-
en/of afmeldingen lijkt het ledental binnen de 
gemeente Montferland gestaag te stijgen. 
Gemiddeld melden 32 mensen zich aan bij een 
sportvereniging en melden 29 zich af.

Achterhoek
Gemiddeld hebben verenigingen 26 
aanmeldingen per seizoen (13 bij de jeugd en 13 
bij de senioren). Dit gemiddelde verschilt tussen 
sporten. Grotere verenigingen hebben meer 
aanmeldingen, maar ook meer afmeldingen.

Gemiddeld hebben clubs 22 afmeldingen per 
seizoen (10 bij de jeugd en 12 bij de senioren). 



Vraag: Wordt er geïnventariseerd wat de belangrijkste reden van beëindiging is?
N: Alle verenigingen

Meeste verenigingen houden niet structureel 
bij waarom leden stoppen

Montferland 
Een op de vijf clubs voert gesprekken met leden 
waarom zij stoppen. Zes op de tien verenigingen 
geven aan enigszins te weten waarom leden 
stoppen, maar houden dit niet actief bij. 

In de categorie anders wordt met name genoemd 
dat leden zelf aangeven waarom zij stoppen, 
bijvoorbeeld als onderdeel van het 
afmeldformulier. Ook wordt genoemd dat 
ouderdom de voornaamste reden is.

Achterhoek
Ruim de helft van de clubs geeft aan dat zij 
enigszins weten waarom leden stoppen, maar dat 
zij dit niet actief bijhouden. Bijna een kwart van 
de clubs geeft aan dat zij actief een gesprek 
hebben met leden die stoppen om de reden(en) 
te achterhalen. 

11%

2%

56%

8%

23%

15%

60%

5%

20%

Anders, namelijk

Nee, wij weten niet waarom leden stoppen

Enigszins, wij denken dit te weten, maar houden het
niet actief bij

Ja, wij houden dit bij via het invullen van een
vragenlijst/uitstroomenquête

Ja, wij voeren een gesprek met alle leden die stoppen
om hier inzicht in te krijgen

Montferland Achterhoek



Kader



Vraag: Hoeveel vrijwilligers en betaalde medewerkers (medewerkers met een uurvergoeding, salaris) waren er het afgelopen jaar (seizoen) 
binnen uw vereniging actief? 
N: Alle verenigingen

Montferland Achterhoek

Vrijwilligers (zonder vergoeding) 78% 83%

Medewerkers met een 
vrijwilligersvergoeding 20% 13%

Betaalde medewerkers (inhuur) 0% 2%

Medewerkers in loondienst 2% 2%

Verenigingen draaien op de inzet van 
vrijwilligers zonder vergoeding

Montferland 
Gemiddeld hebben verenigingen in Montferland 40 
vrijwilligers zonder vergoeding. Dit is ongeveer gelijk 
aan het gemiddelde in de Achterhoek (38 vrijwilligers). 
Bijna tachtig procent van de krachten binnen een 
Montferlandse sportclub is vrijwilliger zonder 
vergoeding.

Achterhoek
Gemiddeld hebben verenigingen 38 vrijwilligers 
zonder vergoeding. Het verschil in het aantal 
vrijwilligers verschilt sterk tussen verenigingen. Zo 
zijn er verenigingen die aangeven helemaal geen 
vrijwilligers te hebben, terwijl andere clubs draaien 
op 306 vrijwilligers.

Bijna een op de acht mensen die iets doet voor de 
vereniging, krijgt hiervoor een 
vrijwilligersvergoeding. Ook voor deze post geldt 
dat de verschillen tussen clubs groot zijn. 



Vraag: Heeft uw vereniging momenteel vacatures voor betaalde medewerkers en/of vrijwilligers? 
N: Alle verenigingen

Vier op de tien verenigingen hebben geen 
vacatures voor vrijwillige functies

Montferland
Vier op de tien verenigingen geven aan geen 
enkele vacature te hebben. Zes op de tien 
verenigingen hebben wel vacatures waarvan 40% 
aangeeft dat deze vacatures voor cruciale posities 
binnen de club zijn. 

Achterhoek
Iets minder dan de helft van de verenigingen 
heeft geen vacatures.

Ruim de helft van de verenigingen heeft vacatures 
voor vrijwillige functies. Voor een op de vijf geldt 
dat deze vacatures zich ook binnen cruciale 
posities bevinden.

31%

22%

48%

40%

20%

40%

Vacatures op cruciale posities

Vacatures, maar niet op cruciale posities

We hebben geen enkele vacature

Montferland Achterhoek



Vraag: Voor welke functie(s) heeft u een vacature?
N: 12

Meeste vacatures voor bestuursfuncties

Montferland
Van de verenigingen met vacatures, hebben de 
meeste clubs vacatures voor bestuursfuncties. 
Vier op de tien verenigingen met vacatures 
hebben vacatures voor scheidsrechters/jurering 
of training/begeleiding/lesgeven. 

Achterhoek
Van de verenigingen die een vacature hebben, 
geven twee op de drie verenigingen aan dat dit 
een vacature voor een bestuursfunctie betreft. 
Een op de drie verenigingen heeft vacatures voor 
training/begeleiding of lesgeven op de 
verenigingen. 

Andere vacatures die relatief veel voorkomen zijn 
vacatures voor arbitrage of jurering, vacatures 
voor het vervullen van bar- of kantinediensten en 
vacatures voor het organiseren van evenementen.13%

8%

4%

32%

7%

19%

28%

22%

16%

24%

35%

63%

68%

17%

17%

8%

25%

17%

17%

42%

42%

67%

Anders, namelijk

Sportmedische zorg/begeleiding

Vertrouwens(contact)persoon

Bar-/kantinediensten

Clubblad

Beheer/onderhoud website

Organisatie evenementen en actviteiten

Beheer/onderhoud/schoonmaak accommodatie

Beheer/onderhoud materiaal

Organisatie wedstrijden en toernooien

Arbitrage en jurering

Training/begeleiding/lesgeven

Bestuur

Montferland Achterhoek



Vraag: Voor welke bestuursfuncties kent u vacatures? 
N: 8

Binnen het bestuur is het voorzitterschap 
het vaakst vacant

Montferland 
De functie die het vaakst vacant is, is het 
voorzitterschap. Vier verenigingen geven aan dat 
zij een voorzitter zoeken.

Achterhoek
Aan verenigingen die hebben aangegeven dat zij 
vacatures hebben binnen het bestuur is gevraagd 
welke functie(s) binnen het bestuur vacant zijn. 
Het resultaat laat een redelijke spreiding zien, 
maar de functie van voorzitter is het vaakst 
vacant. 

Ruim een op de tien verenigingen met vacatures 
in het bestuur heeft een vacature voor het 
penningmeesterschap en/of een algemeen 
bestuurslid.

17%

22%

32%

32%

25%

42%

25%

38%

38%

25%

25%

50%

Bestuurslid 3

Bestuurslid 2

Bestuurslid 1

Penningmeester

Secretaris

Voorzitter
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Bestuursleden zijn veelal man

Vraag: Hoe ziet de samenstelling van het bestuur eruit?
N: Alle verenigingen

Man Vrouw Tot 20 
jaar

21-35 
jaar

36-50 
jaar 

51-65
jaar

65+ 
jaar

Voorzitter 82% 18% 0% 6% 19% 50% 25%

Secretaris 50% 50% 0% 16% 16% 47% 21%

Penningmeester 71% 29% 0% 15% 15% 25% 45%

Bestuurslid 1 53% 47% 0% 11% 26% 52% 11%

Bestuurslid 2 68% 32% 0% 20% 16% 32% 32%

Montferland 
Bestuursleden zijn veelal mannelijk. Met name de 
voorzitter is vaak een man. Ook het 
penningmeesterschap wordt vaak door een man 
vervuld. De posities van secretaris en algemeen 
bestuurslid worden voor de helft van de tijd door 
vrouwen bekleed. Daarnaast valt op dat 
bestuurders wat ouder zijn (tussen 51 en 65 jaar). 
Daarmee zijn bestuursleden gemiddeld iets ouder 
dan in de rest van de Achterhoek. 

Achterhoek
Wanneer we kijken naar de verdeling naar leeftijd 
en geslacht binnen het bestuur dan valt op dat de 
meeste besturen gedomineerd worden door 
mannen. Vooral wanneer het gaat om het 
voorzitter- en penningmeesterschap zijn het vaak 
mannen die deze rol vervullen (70+%). De meeste 
bestuursleden zijn tussen de 36 en 65 jaar. De 
voorzitter is vaak wat ouder: tussen de 51 en 65 
jaar. 



Financiën



Vraag: Hoe beschrijft u de financiële positie van uw vereniging?
N: Alle verenigingen

7% 25% 56% 11%

Zorgwekkend Minder gezond Redelijk Gezond Zeer gezond

Ruim de helft van de clubs is financieel (zeer) 
gezond

Montferland 
Vijvenvijftig procent van de clubs geeft aan dat de 
financiële situatie (zeer) gezond is. Voor een op 
de twintig clubs is de financiële situatie zorgelijk. 

Achterhoek
De meeste clubs zijn financieel (zeer) gezond. Een 
kwart van de verenigingen geeft aan dat zij 
redelijk gezond zijn. Slechts 8% van de 
verenigingen geeft aan dat zij financieel (zeer) 
ongezond zijn.

Montferland

Achterhoek

5% 40% 45% 10%



Vraag: Wat past bij uw vereniging? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
N: Alle verenigingen

Vanuit contributie kunnen de meeste clubs 
aan hun betalingsverplichtingen voldoen

Montferland 
Ruim acht op de tien clubs kunnen goed aan de 
betalingsverplichtingen voldoen. De meest 
stabiele stroom van inkomsten is de 
ledencontributie. 

Wanneer het gaat om het voldoen aan de 
betalingsverplichting en de ledencontributie dan 
staan clubs in Montferland er iets beter voor dan 
andere Achterhoekse clubs. Montferlandse clubs 
geven echter minder vaak aan dan andere andere 
Achterhoekse clubs dat zij ruimte hebben voor 
onverwachte uitgaven en elk jaar een positief 
resultaat draaien.

Achterhoek
Bijna acht op de tien clubs geven aan dat zij goed 
aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. 
Voor bijna driekwart van de verenigingen komen 
stabiele inkomsten vanuit de contributie.

3%

33%

42%

44%

47%

73%

78%

32%

32%

37%

42%

79%

84%

Geen van bovenstaande

De vereniging beschikt over een stabiele
inkomensstroom uit sponsoring

De vereniging heeft altijd ruimte binnen haar begroting
voor onverwachte uitgaven

De vereniging heeft jaarlijks een positief resultaat

De vereniging is in de gelegenheid om reserveringen te
maken voor de toekomst

Als vereniging beschikken wij over een stabiele
inkomensstroom uit contributie

De vereniging kan goed aan haar betalingsverplichting
voldoen

Montferland Achterhoek



Knelpunten



Ledenwerving en -behoud is het grootste 
knelpunt

Vraag: Kunt u aangeven wat op dit moment voor uw vereniging het belangrijkste knelpunt is of wat de belangrijkste knelpunten zijn? 
N: Alle verenigingen

Montferland 
Zeven op de tien clubs noemen ledenwerving en 
-behoud als grootste knelpunt. Een tekort aan 
kader wordt door ruim de helft van de clubs als 
knelpunt genoemd. 

Achterhoek
Ruim zeven op de tien clubs geven aan dat het 
voornaamste knelpunt ligt in het werven en 
behouden van leden. Bijna de helft van de 
verenigingen ervaart knelpunten rondom het 
werven, behouden en/of opleiden van (geschikt) 
kader.

Slechts twee verenigingen in de Achterhoek 
hebben melding gemaakt van lichamelijke 
agressie, vandalisme, pesten of alcohol 
gerelateerd ongewenst gedrag. Er is één keer 
melding gemaakt van discriminatie. Wanneer het 
gaat over knelpunten die worden ervaren bij de 
organisatie van evenementen dan gaat het 
meestal om het werven van deelnemers en de 
communicatie richting deelnemers.  

*Let op: Aan clubs is gevraagd om de belangrijkste drie te kiezen.

8%

11%

6%

6%

24%

29%

47%

71%

5%

15%

5%

10%

25%

25%

55%

70%

Geen van bovenstaande

Anders

Overig (o.a. evenementen, ongewenst gedrag,
samenwerking en sportaanbod)

Wet- en regelgeving (o.a. drank- en horecawet, hygiëne)

Accommodatie (gebrek, onderhoud etc.)

Financiën (subsidie, sponsors etc.)

Kader (tekort, geschiktheid, behoud etc.)

Leden (ledenbehoud, -werving etc.)

Montferland Achterhoek



Vraag: Kunt u toelichten wat het knelpunt leden inhoudt?
N: Alle verenigingen

Geringe aanwas en weinig jeugdleden zijn de 
voornaamste knelpunten

Montferland
De geringe aanwas en weinig jeugdleden zijn de 
voornaamste knelpunten. Vijvenveertig procent 
van de clubs heeft hier problemen door. Een op 
de drie clubs geeft aan dat een vergrijzing van het 
ledenbestand en het behoud van leden en teams 
voor uitdagingen zorgt. 

Achterhoek
Binnen het knelpunt leden wordt de geringe 
aanwas het vaakst genoemd. In totaal ervaart 
45% van de verenigingen de aanwas (of het 
gebrek eraan) als knelpunt. Ongeveer een op de 
drie verenigingen geeft aan dat een vergrijzing 
van het ledenbestand en het gebrek aan 
jeugdleden een belangrijk knelpunt is. 

*Let op: Aan clubs is op pagina 29 gevraagd om de belangrijkste drie 
te kiezen. Alleen wanneer gekozen is voor een knelpunt, hebben zij de 
opvolgende vragen gekregen (pagina 30-32). Omdat de aantallen laag 
zijn, geeft het sec weergeven van de percentages t.o.v. het aantal 
verenigingen dat de vraag gesteld heeft gekregen een vertekend 
beeld. Om die reden is ervoor gekozen om de percentages weer te 
geven t.o.v. het totaal van alle deelnemende clubs. 

8%

4%

16%

26%

29%

32%

33%

45%

5%

5%

30%

35%

45%

35%

45%

Overig

Aanbod aanpassen op andere doelgroepen (vergrijzing)

Motivatie en betrokkenheid van leden

Dalend ledental

Behoud van leden en teams

Weinig jeugdleden

Vergrijzing van het ledenbestand

Geringe aanwas van leden
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Vraag: Kunt u toelichten wat het knelpunt kader inhoudt?
N: Alle verenigingen

Ruim een op de drie verenigingen heeft tekort aan 
trainers, bestuursleden en scheidsrechters

Montferland 
Bijna vier op de tien clubs hebben een probleem 
met het vinden van trainers, scheidsrechters en 
(geschikte) bestuursleden. In vergelijking met 
andere Achterhoekse clubs, is dit knelpunt voor 
Montferlandse clubs relatief groot. 

Achterhoek
Binnen het knelpunt kader ervaart een kwart van 
de verenigingen problemen bij het werven van 
trainers en bestuursleden. Wanneer het gaat om 
de bestuursleden is het niet alleen het vinden van 
bestuursleden, maar is ook de geschiktheid van 
de kandidaten een probleem.

*Let op: Aan clubs is op pagina 29 gevraagd om de belangrijkste drie 
te kiezen. Alleen wanneer gekozen is voor een knelpunt, hebben zij de 
opvolgende vragen gekregen (pagina 30-32). Omdat de aantallen laag 
zijn, geeft het sec weergeven van de percentages t.o.v. het aantal 
verenigingen dat de vraag gesteld heeft gekregen een vertekend 
beeld. Om die reden is ervoor gekozen om de percentages weer te 
geven t.o.v. het totaal van alle deelnemende clubs.

2%

1%

1%

3%

8%

15%

22%

25%

25%

26%

5%

5%

15%

15%

20%

25%

25%

Overig

Scholing/deskundigheidsbevordering van bestuurlijk kader

Geen goede balans tussen betaald en professioneel kader

Scholing/deskundigheidsbevordering van technisch kader

Problemen rond de organisatie en uitvoering van taken

Tekort/vinden van scheidsrechters

Tekort/vinden overige vrijwilligers

Het vinden van geschikte bestuursleden en vrijwilligers

Tekort/vinden van bestuursleden

Tekort/vinden van trainers
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Sportaanbod



Vraag: Voor welke doelgroepen biedt uw vereniging momenteel aanbod aan? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk

N: Alle verenigingen

Relatief veel sportaanbod voor doelgroepen 
naar leeftijdscategorie

Montferland
Wanneer het gaat om sportaanbod voor 

verschillende leeftijdscategorieën dan hebben 

Montferlandse clubs veel sportaanbod. Drie op de 

tien verenigingen hebben een sportaanbod voor 

mensen met een lichamelijke beperking of een 

migratieachtergrond. 

Achterhoek
Verenigingen hebben veelal sportaanbod voor de 

leeftijdscategorieën vanaf 18 jaar. Desalniettemin, 

kent nagenoeg driekwart van de club ook een 

sportaanbod voor 4- tot 18-jarigen.

Ongeveer een kwart van de verenigingen heeft 

naast sportaanbod voor specifieke 

leeftijdscategorieën ook sportaanbod voor 

mensen met een lichamelijke of verstandelijke 

beperking of een migratieachtergrond. Ruim een 

op de vijf clubs heeft aanbod voor getalenteerde 

sporters.2%

11%

18%

22%

24%

24%

27%

69%

75%

81%

83%

85%

86%

15%

10%

15%

20%

30%

30%

80%

90%

95%

85%

90%

95%

Geen van bovenstaande

Leeftijdscategorie 0 – 4 jaar (peuters en kleuters)

Sporters met een chronische ziekte (bijvoorbeeld COPD,

diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht)

Sporters met bovengemiddelde aanleg (sporttalenten)

Sporters met een verstandelijke beperking en/of

gedragsproblemen

Sporters met een migratieachtergrond

Sporters met een lichamelijke beperking

Leeftijdscategorie 4 – 12 jaar (basisschoolkinderen)

Leeftijdscategorie 12 – 18 jaar (middelbare scholieren)

Oudere sporters (55+)

Leeftijdscategorie 18 – 25 jaar

Leeftijdscategorie – 25+ jaar

Leeftijdscategorie – 45+ jaar
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Vraag: Op welke doelgroepen wil de vereniging zich het komende seizoen richten? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
N: Alle verenigingen

Voornaamste focus op aanbod voor 4- tot
12-jarigen Montferland 

De voornaamste focus ligt op de leeftijdscategorie 
4 tot 12 jaar. Driekwart van de clubs gaat zich 
hierop richten. Een op de vijf clubs gaat zich 
richten op 0 tot 4-jarigen. 

Achterhoek
De komende seizoenen blijft de focus van het 
sportaanbod op de eerder genoemde 
leeftijdscategorieën. 

Ongeveer een op zes clubs zegt zich te (gaan) 
richten op aanbod voor sporters met een 
lichamelijk of verstandelijke beperking. 15% richt 
zich op het organiseren van sportaanbod voor 
talenten. 

2%

11%

18%

22%

24%

24%

27%

69%

75%

81%

83%

85%

86%

20%

5%

20%

5%

20%

75%

60%

60%

65%

60%

60%

Geen van bovenstaande

Leeftijdscategorie 0 – 4 jaar (peuters en kleuters)

Sporters met een chronische ziekte (bijvoorbeeld COPD,
diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht)

Sporters met bovengemiddelde aanleg (sporttalenten)

Sporters met een verstandelijke beperking en/of
gedragsproblemen

Sporters met een migratieachtergrond

Sporters met een lichamelijke beperking

Leeftijdscategorie 4 – 12 jaar (basisschoolkinderen)

Leeftijdscategorie 12 – 18 jaar (middelbare scholieren)

Oudere sporters (55+)

Leeftijdscategorie 18 – 25 jaar

Leeftijdscategorie – 25+ jaar

Leeftijdscategorie – 45+ jaar

Montferland Achterhoek



55% 10% 18% 18%

Ja, 1-2 keer per jaar/seizoen. Ja, ongeveer een keer per kwartaal
Ja, 5 of meer keer per jaar/seizoen Nee

Achterhoek

Vraag: Heeft uw vereniging het afgelopen jaar (seizoen) (sport)activiteiten georganiseerd waarbij deelname openstond voor niet-leden?
N: Alle verenigingen

Negen op de tien clubs organiseren aanbod 
voor niet-leden

Montferland 
Negen op de tien clubs organiseren sportaanbod 
voor niet-leden. De meeste clubs (70%) doen dit 
een of twee keer per seizoen.  

Achterhoek
Het gros van de verenigingen heeft weleens 
activiteiten georganiseerd voor niet-leden (82%). 
Voor de meeste clubs geldt dat zij dit 1 of 2 keer 
per seizoen doen (55%). Ruim een kwart van de 
clubs organiseert minstens een keer per kwartaal 
iets voor niet-leden.

Montferland

70% 10% 10% 10%



Vraag: Hoe wilt u als vereniging het komende jaar nieuwe of bestaande doelgroepen bereiken? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
N: Alle verenigingen

Doelgroepen betrekken via eigen strategieën

Montferland 
Clubs in Montferland hebben niet altijd een 
duidelijk beeld hoe zij doelgroepen gaan bereiken 
of kiezen een eigen strategie boven de lijst met 
opties. In de categorie anders wordt bijvoorbeeld 
genoemd dat clubs nieuwe initiatieven willen 
ontplooien, open dagen gaan organiseren en/of 
de zichtbaarheid van de club willen vergroten. 
Ook wordt in deze categorie regelmatig 
aangegeven dat clubs het niet weten.

Achterhoek
Bijna vier op de tien clubs willen nieuwe en 
bestaande doelgroepen bereiken door het aanbod 
te verruimen. Bijna een op de drie clubs doet dit 
door zich te richten op het betrekken van 
ongebonden sporters. 36%

19%

32%

39%

40%

15%

30%

35%

Anders

Nieuw sportaanbod aanbieden

Betrekken van ongebonden sporters

Het bestaande aanbod verruimen

Montferland Achterhoek



Vraag: Met welke van de onderstaande organisaties/instanties heeft uw vereniging het afgelopen jaar (seizoen) samengewerkt?
N: Alle verenigingen

Relatief veel samenwerking met het 
onderwijs en de gemeente

Montferland 
Montferlandse clubs werken relatief vaak samen 
met de gemeente en het onderwijs. Ook zijn er 
veel contacten met jeugdorganisatie en bedrijven. 

Achterhoek
Verenigingen werken het vaakst samen met 
andere sportverenigingen. In ruim de helft van de 
gevallen geven clubs aan dat zij samenwerken 
met andere clubs. 

Daarnaast wordt regelmatig (in bijna de helft van 
de gevallen) samengewerkt met het onderwijs en 
de gemeente. 

12%
10%

1%
1%
2%
2%

3%

4%
6%

8%

11%
12%

14%
23%

38%
47%

49%
54%

5%

5%
5%

5%

20%
10%
10%

15%
10%

20%
15%

45%
70%

75%
55%

Geen van bovenstaande
Anders

GGD
Instellingen voor kunst en cultuur

Lokale jeugdsportfondsen
MEE-instelling
Politie/Justitie

Revalidatie- en/of zorginstelling
Provinciale sportservice/ sportraad

Commerciële dienstverlener (accountant, verzekeraar)
Lokale sportraad

Jeugdorganisaties (jeugd- en jongerenwerk, jeugdverenigingen,…
Buurt/ wijk/ welzijnsorganisatie (buurthuis, buurt(sport)werk,…

Naschoolse of buitenschoolse opvang
Sportschool/ fitnesscentrum

(Sport)fysiotherapeut/ huisartsen
Bedrijven

Lokale sportservice/ Lokaal sportloket
Sportbond

Gemeente / combinatiefunctionarissen / buurtsportcoaches
School (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo of speciaal…

Andere sportvereniging(en)
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Vraag: Met welke van deze organisaties zou uw vereniging het komende jaar willen samenwerken?
N: Alle verenigingen

Samenwerking met de gemeente komend 
seizoen meest gewenst

Montferland 
De bereidheid om samen te werken door 
Montferlandse verenigingen is groot. Vooral met 
organisaties die een rol vervullen in de omgeving 
zoals buurtorganisaties, jeugdorganisaties, 
naschoolse opvang, maar ook revalidatiecentra. 
Samenwerking met de gemeente is het meest 
gewenst. Daarnaast geven twee op de drie clubs 
aan dat zij graag samen gaan/blijven werken met 
andere sportverenigingen en het onderwijs.

Achterhoek
Andere sportverenigingen zijn de populairste 
organisatie(s) om het komend jaar mee samen te 
(gaan) werken. Ook het onderwijs en de 
gemeente zijn belangrijke partners voor 
samenwerking het komende seizoen. 

Een op de zeven clubs geeft aan komend seizoen 
niet samen te willen (gaan) werken.12%

10%
1%
1%

3%
3%
4%
4%
6%

8%
10%
11%
12%

14%
23%

38%
47%

49%
54%

5%
5%

10%
5%
5%

15%
10%

20%
25%

30%
20%

15%
10%

15%
20%

25%
85%

65%
65%

Geen van bovenstaande
Anders

GGD
Instellingen voor kunst en cultuur

Lokale jeugdsportfondsen
MEE-instelling
Politie/Justitie

Revalidatie- en/of zorginstelling
Provinciale sportservice/ sportraad

Commerciële dienstverlener (accountant, verzekeraar)
Lokale sportraad

Jeugdorganisaties (jeugd- en jongerenwerk, jeugdverenigingen, scouting,…
Buurt/ wijk/ welzijnsorganisatie (buurthuis, buurt(sport)werk,…

Naschoolse of buitenschoolse opvang
Sportschool/ fitnesscentrum

(Sport)fysiotherapeut/ huisartsen
Bedrijven

Lokale sportservice/ Lokaal sportloket
Sportbond

Gemeente / combinatiefunctionarissen / buurtsportcoaches
School (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo of speciaal…

Andere sportvereniging(en)

Montferland Achterhoek



Plannen en doelstellingen



Een greep uit de blik op de 
toekomst van verenigingen

Hopelijk nog voldoende vrijwilligers en de mogelijkheid om iets te 
organiseren wat niet te veel aan eisen is verbonden.”

Vraag: Hoe ziet u de toekomst van uw vereniging in 2025?
N: Alle verenigingen

Wij hopen op blijvende voldoende subsidie. Willen erg graag een 
sportmogelijkheid blijven aanbieden voor mensen met een 
beperking, zeker voor het niveau dat te laag is voor reguliere 
sportmogelijkheden. Vaak vallen mensen ook nog uit bij 
verenigingen, die sporten voor mensen met beperking aanbieden, 
ze snappen geen regels, wedstrijd enz. Wij willen deze mensen 
blijven opvangen.”

Wij hopen een bloeiende vereniging te blijven met een ruim aanbod 
van individuele- en groepstrainingen (zwemmen, fietsen en/of 
lopen of een combinatie hiervan. Door de combinatie van 
verschillende sporten naast elkaar, laten we al jaren zien dat triatlon 
een sport is met relatief weinig blessures. Hier zal meer aandacht 
aan gegeven gaan worden. Wij werken graag samen met andere 
verenigingen om kosten te drukken en kennis te delen. Onze sport 
kent geen verdienmodel (sponsors, buitensporige subsidies of een 
kantine). In feite voldoet het gebruik van een lokaal zwembad en 
een atletiekbaan.”

Weer terug in haar oude glorie. In de topjaren hadden we 150 
leden. De afgelopen 2 jaar is er hard gewerkt om alles op orde te 
brengen. Van processen binnen het bestuur, nieuwe trainers, 
nieuwe website, nieuwe relaties met stakeholders, activiteiten 
binnen de club en promotie van de club in de regio. Als we deze lijn 
doorzetten dan is onze ambitie om in 2025 weer 100+ leden te 
hebben met een bruisende jeugdafdeling. Kanttekening hierbij is 
corona. Voor corona groeide we hard. De focus ligt nu vooral 
ledenbehoud.

“
“
“

“

“

We stellen ons voor dat de vereniging tot het jaar 2025 voldoende 
nieuwe leden erbij gekregen heeft, zodat het voortbestaan niet in 
gevaar komt. Er zal tot die tijd veel gedaan moeten worden om dat 
te bereiken. Het is daarbij van belang dat de huidige leden daaraan 
actief meewerken.”



Vraag: De vereniging heeft een actueel beleidsplan ten aanzien van:
N: Alle verenigingen

Een op de drie clubs heeft geen beleidsplan

Montferland 
Vijvenvijftig procent van de clubs heeft een 
algemeen beleidsplan. Ruim een op de drie clubs 
heeft geen beleidsplan. Montferlandse clubs 
hebben vaker dan andere Achterhoekse
verenigingen een jeugdbeleid, vrijwilligersbeleid 
en/of een technisch beleid.

Achterhoek
Ruim de helft van de verenigingen voert hun 
activiteiten uit aan de hand van een algemeen 
beleidsplan. Ongeveer een op de drie clubs heeft 
een jeugdbeleid en een vrijwilligersbeleid.

Ongeveer drie op de tien clubs hebben een 
beleidsplan aangaande sponsoring en technisch 
beleid.

34%

15%

28%

29%

33%

34%

56%

35%

10%

35%

30%

40%

40%

55%

Geen van bovenstaande

Talentontwikkeling

Technisch beleid

Sponsoring

Vrijwilligersbeleid

Jeugdbeleid

Algemeen beleid

Montferland Achterhoek



Vraag: Waar zet het bestuur zich het komende jaar met name voor in?
N: Alle verenigingen

Ledenwerving en -behoud voornaamste 
focus

Montferland 
Ledenwerving en -behoud is het belangrijkste 
focuspunt. De helft van de clubs richt zich hier 
komend seizoen op. Verder valt de focus op jeugd 
op. Ruim een op de drie clubs gaat zich hierop 
richten.

Achterhoek
Het voornaamste focuspunt van verenigingen is 
gelijk aan het voornaamste knelpunt (zie eerder), 
namelijk: ledenwerving en -behoud. Voor een op 
de drie clubs is de voornaamste focus het werven 
en behouden van vrijwilligers.

1%
2%

2%

3%

7%
7%
8%

8%
8%

8%
10%

13%

14%
15%

16%
19%

21%

21%
22%

32%
55%

5%
5%

10%

5%
5%

10%
5%

10%
20%

20%
15%

35%
15%

10%

25%
35%

50%

Anders

Deskundigheidsbevordering / opleiding bestuurlijk kader
Opzetten van aanvullende diensten, zoals kinderopvang, naschoolse opvang,…

Sporttechnische zaken
Specifieke doelgroepen

Samenwerking met andere niet-sportorganisaties

Realiseren van (top)sportambities
Samenwerking met onderwijs

Kwali teit verbeteren bestaand aanbod
Professioneel kader (werven, behouden)

Ontwikkelen van nieuw sportaanbod
Realisatie nieuwe/eigen accommodatie

Beheer en onderhoud accommodatie

Deskundigheidsbevordering / opleiding technisch kader
Publiciteit, PR, communicatie

Activiteitenaanbod
Competitie

Samenwerking met andere sportvereniging(en)

Jeugd
Sfeer en cultuur op en van de vereniging

Financiën
Sportivitei t en respect/veilig sportklimaat

Werving en behoud vrijwilligers
Ledenbehoud en/of ledenwerving

Montfer land Achterhoek



Bekendheid en gebruik 
ondersteuningsmogelijkheden



Vraag: Van de diensten van welke van onderstaande organisaties heeft u het afgelopen seizoen gebruik gemaakt? 
N: Alle verenigingen

Een kwart van de clubs maakt geen gebruik 
van ondersteuningsmogelijkheden

Montferland
Een kwart van de clubs maakt geen gebruik van 
ondersteuningsmogelijkheden. De meeste 
verenigingen maken gebruik van 
ondersteuningsmogelijkheden van de gemeente 
of de sportbond.

Achterhoek
Ruim vier op de tien clubs maken gebruik van de 
diensten van de sportbond en/of de gemeente. 

Drie op de tien verenigingen geven aan helemaal 
geen gebruik te maken van diensten van 
ondersteuningsorganisaties.

29%

7%

3%

9%

11%

35%

42%

44%

25%

10%

10%

40%

55%

45%

Geen gebruik gemaakt van diensten van externe
ondersteuningsorganisaties

Anders

Commercieel bureau/zelfstandigen in de sport

Back 2 Basics/Rabobanktraject

Projectorganisatie Achterhoek in Beweging

Sportservice organisatie

Gemeente

Sportbond

Montferland Achterhoek



Vraag: Op welk(e) thema(’s) zou u komend seizoen graag ondersteuning krijgen (bij de uitvoering)? Organisatorische thema’s.
N: Alle verenigingen

Ondersteuning op sponsoring en samenwerking 
met andere verenigingen in trek

Montferland
Opvallend veel clubs geven aan behoefte te 
hebben aan ondersteuning op sponsoring. Ook 
ondersteuning op samenwerking met andere 
verenigingen is in trek. Een kwart van de 
vereniging wordt graag ondersteund op de 
financiën en/of de externe communicatie/pr van 
de vereniging. Een op de vijf clubs heeft geen 
behoefte aan ondersteuning op deze thema’s.

Achterhoek
Een kwart van de clubs heeft geen behoefte aan 
ondersteuning op organisatorische thema’s zoals 
genoemd in de lijst. 

Drie op de tien clubs zouden graag ondersteuning 
krijgen rondom accommodatievraagstukken. 
Ongeveer een kwart wil ondersteuning bij het 
opzetten van samenwerking met andere 
verenigingen en rondom sponsoring.25%

4%

4%

9%

11%

11%

13%

18%

19%

23%

25%

29%

20%

5%

15%

25%

5%

25%

10%

45%

40%

15%

Wij hebben geen behoefte aan ondersteuning op deze thema's

Opzetten van aanvullende diensten, zoals kinderopvang, naschoolse
opvang, huiswerkbegeleiding etc.

Sportiviteit en respect/veilig sportklimaat

Maatschappelijke thema's zoals alcohol en drugs

Samenwerking met andere sportorganisaties (bijv. wijk/buurtorganisatie,
revalidatie- en/of zorginstelling)

Financiën

Communicatie/p.r./publiciteit van (activiteiten) voor eigen leden

Beleidsmatige vraagstukken

Communicatie/p.r./publiciteit extern

Samenwerking met onderwijs

Sponsoring

Samenwerking met andere sportverenigingen

Accommodatievraagstukken

Montferland Achterhoek



Vraag: Op welk(e) thema(’s) zou u komend seizoen graag ondersteuning krijgen (bij de uitvoering)? Sportieve thema’s.
N: Alle verenigingen

Zes van de tien clubs willen graag ondersteund 
worden bij het behouden van leden

Montferland 
Wanneer het gaat om sportieve vraagstukken, 
geeft de helft van de clubs aan dat zij graag 
ondersteund worden op ledenwerving en/of het 
behouden en werven van vrijwilligers. Opvallend 
is dat zes op de tien clubs graag ondersteund 
worden bij het behouden van leden. De meeste 
Achterhoekse clubs prefereren ledenwerving 
boven ledenbehoud. 

Achterhoek
Drie op de tien verenigingen hebben geen 
behoefte aan ondersteuning op de sportieve 
thema’s genoemd in de lijst. 

Ruim vier op de tien verenigingen zouden graag 
ondersteuning krijgen op het werven van nieuwe 
leden. Een op de drie verenigingen geeft aan 
graag geholpen te worden bij het werven en 
behouden van vrijwilligers en/of het behouden 
van leden.

30%

2%

3%

3%

10%

10%

11%

12%

13%

14%

33%

34%

43%

15%

10%

20%

10%

20%

10%

15%

60%

50%

50%

Wij hebben geen behoefte aan ondersteuning op deze thema's

Sportmedische zaken

Sporttechnische zaken

Talentherkenning en talentontwikkeling

Werving en behoud van professioneel/betaald kader

Scholing t.b.v. scheidsrechters/juryleden

Scholing t.b.v. trainers

Sportaanbod voor specifieke doelgroepen

Scholing t.b.v. bestuurders of ander vrijwillig kader

(Nieuw) sportaanbod

Beleid op ledenbehoud

Werving en behoud van vrijwilligers/verenigingskader

Beleid op ledenwerving

Montferland Achterhoek



Talentontwikkeling



Vraag: Wordt er op dit moment door uw vereniging met andere verenigingen samengewerkt op het gebied van talentontwikkeling?
N: Alle verenigingen

8% 24% 68%

Ja, structureel Ja, incidenteel Nee

Een op de drie clubs werkt incidenteel samen 
aan talentontwikkeling

Montferland 
Twee op de drie clubs werken niet samen met 
andere clubs op talentontwikkeling. Een op de 
drie doet dit incidenteel. Er zijn geen clubs die 
structureel samenwerken op het thema 
talentontwikkeling.

Achterhoek
Ongeveer twee van de drie clubs geven aan niet 
samen te werken met andere verenigingen als het 
gaat over talentontwikkeling. Slechts 8% van de 
clubs werkt structureel samen op dit gebied.Achterhoek

Montferland

35% 65%



Vraag: Stuurt u talentvolle leden door naar andere aanbieders als zij daar beter begeleid en/of opgeleid kunnen worden?
N: Alle verenigingen

8% 36% 48% 8%

Ja, structureel Ja, incidenteel Nee We zijn een vereniging met de focus op talentontwikkeling

Driekwart van de verenigingen stuurt 
sporttalenten door

Montferland 
Ondanks dat clubs niet structureel samenwerken 
op talentontwikkeling, sturen Montferlandse
clubs wel relatief vaak door naar andere 
verenigingen (75%). Zes op de tien verenigingen 
doen dit incidenteel. Een op de zes clubs 
structureel.

Achterhoek
Ongeveer de helft van de verenigingen geeft aan 
dat zij getalenteerde sporters niet doorsturen 
naar een andere vereniging waar zij zich beter 
kunnen ontwikkelen.

Ruim een op de drie verenigingen geeft aan soms 
getalenteerde sporters door te verwijzen naar 
andere clubs. Acht procent doet dit structureel. 

Achterhoek

Montferland

15% 60% 25%



Verwachte impact 
coronavirus



Vraag: Op welke thema's verwacht u dat het uitbreken van het coronavirus en bijbehorende maatregelen negatieve invloed heeft? 
N: Alle verenigingen

Helft van de clubs is bang voor een verslechterde 
financiële positie door verlies van leden

Montferland 
Waar de meeste clubs in de Achterhoek aangeven 
(nog) niet in te kunnen schatten wat de impact 
van het coronavirus zal zijn, zijn verenigingen in 
Montferland bang dat het coronavirus van invloed 
is op hun financiële positie. De helft van de clubs 
is bang voor minder leden. Vier op de tien voor 
minder sponsoren en/of een verslechterde positie 
omdat de kosten doorlopen.

Achterhoek
Vier op de tien clubs kunnen– op het moment van 
uitvragen – niet overzien wat de eventuele 
nadelige gevolgen van corona zullen zijn. 

Een op de drie clubs is bang dat corona nadelige 
gevolgen zal hebben voor de financiële positie 
door het wegvallen van sponsoren en activiteiten 
op de club of door de (hoge) kosten in relatie tot 
de accommodatie. 15%

13%

29%

32%

32%

34%

43%

15%

10%

50%

40%

40%

40%

25%

Anders

Verlies van vrijwilligers door het wegvallen van
sportactiviteiten

Verslechterde financiële positie door verlies van leden

Verlies van leden door wegvallen van activiteiten op de
club

Verslechterde financiële positie door de (hoge) lasten in
relatie tot de accommodatie

Verslechterde financiële positie door het wegvallen van
sponsors/sponsormogelijkheden

Weet ik niet/kan ik niet overzien

Montferland Achterhoek



Vraag: Hoe schat u het kunnen voortbestaan van uw vereniging in gedurende en na opheffen van de coronamaatregelen?

N: Alle verenigingen

2% 11% 47% 36% 5%

Zeer zorgelijk Zorgelijk Neutraal Gezond Zeer gezond

Een kwart schat het voortbestaan zorgelijk in 
na opheffen coronamaatregelen

Montferland 
In lijn met de angst voor een verslechterde 

financiële positie, zijn er in Montferland dan ook 

relatief veel clubs die hun voortbestaan na het 

opheffen van de coronamaatregelen zorgelijk 

inschatten (25%). Drie op de tien clubs 

verwachten (zeer) gezond uit de coronacrisis te 

komen. Dit aantal is iets lager dan in de rest van 

de Achterhoek.

Achterhoek
Verenigingen zijn redelijk positief over de invloed 

van corona op het voortbestaan van de club. Er 

zijn meer clubs die aangeven dat zij (zeer) gezond 

uit de coronacrisis zullen komen dan clubs die 

inschatten dat hun situatie (zeer) zorgelijk is. De 

meeste clubs (47%) zijn echter neutraal.

Achterhoek

Montferland

25% 45% 20% 10%



Vraag: Biedt uw vereniging aanbod en/of activiteiten aan om de binding met de leden te behouden gedurende de coronacrisis?
N: Alle verenigingen

Slechts een op de twintig clubs heeft geen 
contact gehad met leden tijdens lockdown

Montferland 
Opvallend veel verenigingen in Montferland 
hebben het voor elkaar gekregen om een vorm 
van sportaanbod aan te blijven bieden tijdens de 
lockdown (45%). De helft van de clubs heeft op 
andere manieren contact gehouden met leden. 
Slechts een op de 20 clubs heeft helemaal geen 
contact gehad met leden tijdens de lockdown.

Achterhoek
Ruim de helft van de verenigingen geeft aan dat 
zij tijdens de lockdown contact hadden met hun 
leden. 

Een op de drie heeft een alternatieve manier van 
aanbod gevonden.33% 55% 11%

Ja

We hebben geen aanbod, maar onderhouden wel contact met de
leden
Nee, we hebben niet of nauwelijks contact met onze leden

Achterhoek

Montferland

45% 50% 5%



Bijlage



Overzicht veldwerk

Looptijd onderzoek April –Mei 2020

Invulduur 15 – 40 minuten

Completion rate Circa 50%


