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Hoofdstukindeling:



03 Samenvatting:

De meeste respondenten (59%) geven aan dat de huidige 
situatie binnen de club goed is te noemen.  Het ledenaantal 
trekt weer (licht aan), er komen weer meer mensen kijken en 
men heeft er weer zin in. 29% is neutraal, men ziet dat 
mensen nog voorzichtig zijn en zien dat men snel switcht. 
Voor 12% is de situatie nog slecht.

Huidige situatie:

Bijna de helft (49%) is qua vrijwilligers 
weer op hetzelfde niveau als voor corona. 
Qua ledenbestand geeft 37% nog een 
daling aan terwijl 27% juist een stijging 
ziet. Men noemt vooral positieve 
voorbeelden en oorzaken voor de huidige 
ontwikkelingen. 

Leden en vrijwilligers:

Iets meer dan de helft (59%) geeft neutraal aan (men heeft 
wel geleden). 27% noemt de situatie goed, men heeft geen 
zorgen. Tijdens corona zijn er diverse afspraken omtrent 
contributie gemaakt met de leden. Belangrijkste doorlopende
kostenpost betrof de huur of hypotheek. Maar ook 
verzekeringen, lidmaatschapskosten en schoonmaakkosten 
bleven vaak doorlopen. 

Financiële situatie:

Een deel van de respondenten  hebben (en 
hadden) geen sponsoren. 7% geeft aan 
niet alle sponsoren te hebben behouden. 
23% van hen weet (nog) niet of ze 
sponsorgelden moeten terug betalen.

Sponsoren:

58% heeft één of meer subsidies 
ontvangen. 44% geeft aan dat het 
subsidiebedrag wordt doorgeschoven.
39% heeft geen gebruik gemaakt van
overheidsregelingen. Indien men dat wel 
heeft gedaan betrof het vooral de NOW
en TOGS.

Subsidies en regelingen:
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Onderzoeksverantwoording:

Van 25 oktober t.m. 9 november 2021 zijn contactpersonen 
van Flevolandse verenigingen, uit de database van 
Sportservice Flevoland (SF), benaderd om mee te werken 
aan een telefonisch interview. De vragenlijst richt zich op: 
- Een inventarisatie van de huidige situatie:
- Leden en vrijwilligers
- Financiële situatie
- Ondersteuning Sportservice Flevoland

Note: Het onderzoek was afgerond voordat de extra aangescherpte 

maatregelen omtrent corona werden afgekondigd. 

Onderzoekopzet:

In totaal zijn er N=73 bruikbare telefoonnummers aangeleverd. De respondenten zijn tenminste 4x 
gecontacteerd (zowel overdag als in de avond). Dit heeft geleid tot N=41 netto interviews (56%). Er is een 
evenwichtige verdeling tussen commerciële en niet commerciële aanbieders en het type sport dat men 
aanbiedt. Indien een lager aantal respondenten een vraag heeft beantwoord is het aantal (N=) vermeld. In 
alle andere gevallen betreft het de totale responsegroep van N=41. 

Steekproef en resultaten: 

De vragenlijst is in samenspraak met de opdrachtgever 
opgesteld. De rapportage volgt de vragenlijst volgorde.
Tabellen van meervoudige vragen tellen op tot meer dan 
100%. Een aantal van de open vragen zijn gecodeerd. Een 
bloemlezing met de originele antwoorden zijn apart aan de
opdrachtgever aangeleverd. 
Het rapport bevat geen persoonsgegevens. In totaal willen 17 
respondenten dat SF contact opneemt naar aanleiding van het 
interview. De contactgegevens zijn losgekoppeld van de rest 
van de antwoorden en in een versleuteld bestand aangeleverd. 

De rapportage:
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Achtergrondinformatie respondenten:

In Dronten zijn vooral kleinere clubs (minder dan 100 leden) geïnterviewd. Clubs van 101-250 leden 
zijn vaker niet commercieel. Niet commerciële aanbieders betreft signi�cant vaker buitensporten en 
teamsporten, met vaker 101-250 leden. 

In welke gemeente is men actief?

Almere 27% Dronten 27%

Lelystad 20% NOP 2%

Urk 7% Zeewolde 12%

Emmeloord 5%

Welk type aanbieder is de vereniging?

Commercieel 44%

Niet commercieel 56%

Aanbieder van binnen- of buitensport?

Buitensport 34% Binnensport 32%

Beiden 34%

Wat is het huidige ledenaantal?

27

46

27

< 100

101 - 250 

250>  

40200

%



06 Algemene informatie verenigingen:

Men heeft alleen een ruimte voor kof�e of thee of gebruikt een externe locatie. 
Qua accommodatie geeft men aan dat men elders traint, een eigen bedrijfsunit gebruikt, de locatie 
‘op het water’ is of dat men deels wel en deels geen ruimte huurt. 

Betreft het een teamsport of individuele

sport?

Teamsport 27%

Individuele sport 56%

Beiden 17%

Heeft men een eigen sportaccommodatie?

41

41

7

10

Eigen

sportaccommodatie

Nee, geen eigen

(huur) 

Nee, geen eigen

(algemeen)  

Anders   

6040200

%

Heeft men een eigen kantine?

Eigen kantine 39%

Geen eigen (huur) 7%

Geen eigen (algemeen) 44%

Anders 10%



07 Huidige stand van zaken:
 (vrijwilligers en leden)

Eén club geeft aan dat de huidige situatie zeer slecht is. De algehele tendens onder de 
ondervraagden is voorzichtig positief. De situatie van de vereniging of club beoordeeld men als goed, 
het leden aantal groeit (licht) en het enthousiasme is groot. “Men heeft er weer zin in”, zowel bij de 
bezoekers, leden als vrijwilligers is dit het geval. Een deel van de respondenten (37%) heeft (nog) met 
een leden afname te maken. 

59%
Goed 

29%
Neutraal

10%
Slecht

 Wat is de huidige situatie binnen de club - vereniging? Spontane beschrijving huidige situatie:

17

17

7

7

7

10

17

19

Prima, goed

Ledenaantal groeit 

Enthousiasme- zin in  

Acties - ledenwerven   

Overig positief    

Overig negatief     

Overig neutraal      

Minder leden-leden daling       

20100

% - meervoudig
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Kleinere clubs (<100) hebben signi�cant minder vaak  trainingen en activiteiten voor de jeugd 
georganiseerd tijdens de corona periode. Niet commerciële clubs geven vaker aan nu meer 
vrijwilligers te hebben dan vóór corona.  

Hoe is de stand m.b.t. vrijwilligers?

Zelfde niveau als voor corona 49%

Minder vrijwilligers 22%

Meer vrijwilligers 10%

Anders 20%

Zijn de trainingen en activiteiten

voor jeugd doorgegaan?

Ja, beperkt 39%

Ja, volledig 32%

Nee 29%

37% 27%

% leden daling % leden stijging

37% geeft een ledendaling aan, gemiddeld met 22%. 
27% ziet juist een leden stijging, met gemiddeld 20%. 

Huidige stand van zaken:
 (vrijwilligers en leden)

Wat zijn de ontwikkelingen m.b.t. het

ledenbestand?

37

27

37

Zelfde niveau als

vóór corona

Meer leden 

Minder leden  

40200

%



09 Huidige stand van zaken:
 (vrijwilligers en leden)

Wat is momenteel vooral opvallend?

14

4

8

12

8

10

2

8

14

16

4

Ledenaantal groeit

Enthousiasme- zin in 

Acties - ledenwerven  

Overig positief   

Overig negatief    

Overig neutraal     

Minder leden-leden daling      

Bang, huiverig, voorzichtig       

Niets; als voor corona        

Meer

interesse-kijkers-proeflessen         

Issues vrijwilligers          

20151050

%- meervoudig

Men ziet ten aanzien van de ontwikkelingen rondom de leden 
dat: het aantal leden groeit, het enthousiasme toeneemt en 
men doormiddel van allerlei acties hard werkt aan nieuwe 
ledenwerving. Er komen steeds meer kijkers en ook groeit de 
interesse in proe�essen.
Anderen zien wel dat men nog wat afwachtend en huiverig is,  
ongeveer 1/3e ziet het ledenaantal dalen of geeft aan 
ongeveer terug te zijn op het niveau van voor corona. 
Een volledige weergave van de antwoorden staat in de 
bloemlezing vermeld. 

Opvallende zaken:



10 Financiële situatie:

Wat is er met de contributie gedaan tijdens corona?

54

34

15

5

Andere afspraken

Cont. blijven betalen 

Compensatie  

Incasso zelf gestopt   

6040200

%-meervoudig

Andere afspraken die zijn gemaakt betreft o.a. een vorm van korting 
(tegoedbonnen), deel betaling of compensatie
in artikelen.

Commerciële clubs geven vaker aan zelf de incasso voor contributie te hebben gestopt.   



11 Financiële situatie:

Welke kosten zorgden voor blijvende lopende lasten?

20

12

2

15

7

27

7

2

19

2

49

49

Schoonmaakkosten

Lidmaatschap 

Licenties  

Softwarekosten   

Onderhoudskosten    

Overig (verzekeringen etc.)     

Bondsafdrachten      

Fin. verg. vrijwilligers       

Fin. verg. betaalde krachten        

Verlies baromzet         

Hypotheek of huur          

Anders           

6040200

%- meervoudig

Twee respondenten geven aan voor corona juist in de opstart fase te hebben gezeten. Men ziet wel 
dat het ‘spannend’ werd en er geen ‘vlees meer op de botten zit’. Reclame kosten en marketing 
werd niet als lopende last genoemd. Onder anders noemt men o.a.: gas en elektra, deels met 
regelingen betaald, of dat alles gewoon is doorgegaan.  

Hoe staat men er financieel voor na corona?

Goed, geen zorgen 27%

Slecht, zorgwekkend 5%

Neutraal, wel geleden 59%

Anders 12%



12 Sponsoren:

39% geeft aan geen sponsoren te hebben (gehad). 2 personen hebben er een extra sponsor bij.
Anders is n.v.t., men heeft geen sponsoren.

Heeft men de sponsoren behouden?

Ja, allemaal 20%

Ja, niet allemaal 7%

Nee, we hebben geen sponsoren meer 37%

Anders 39%

Moet men sponsorgelden terug

betalen? (N=39)

Nee, schuift door 28%

Weet (nog)niet 23%

Anders 49%

Welk percentage van de begroting zijn

sponsorgelden? (N=39)

18

5

10

41

26

<10%

10-25% 

26-50%  

Heeft geen sponsoren   

Weet niet    

40200

%



13 Subsidies: 

Heeft men subsidiegeld terug moeten

betalen? (N=25)

44

40

20

Nee, schuift door

Weet (nog) niet 

Anders  

6040200

%

Krijgt men subsidiegeld?

Nee, 39% Ja, gemeente 32%

Ja, provincie 15% Ja, anders 17%

Weet niet 2%

Welk percentage van de begroting

bestaat uit subsidies? (N=25)

<10% 36% 10-25% 16%

26-50% 16% Anders 24%

Weet niet 8%

Andere subsidiegevers zijn: SF
(5x) Sportfonds (1x) en het rijk (1x) 
Een enkeling geeft aan dat de
subsidie een éénmalige bijdrage betrof.

Niet commerciële clubs hebben signi�cant vaker een subsidie van de gemeente ontvangen en zijn 
vaker voor een groter aandeel afhankelijk van deze subsidie.



14 Overheidsregeling: 

Ja, er is gebruik gemaakt van een

overheidsregeling, namelijk: (N=23)

NOW 43% TOGS 22%

TVL 13% TASO 13%

Anders 30% Weet niet 9%

Wat is het effect van de regeling? (N=23)

Problemen opgelost 38%

Problemen deels opgelost 25%

Problemen niet opgelost 25%

N.v.t., er waren geen problemen 13%

Grotere clubs (meer dan 250 leden) hebben signi�cant vaker gebruik gemaakt van een 
overheidsregeling. Met name de NOW. Clubs die geen gebruik hebben gemaakt van een  
overheidsregeling zijn signi�cant vaker voor een groter deel (26-50%) afhankelijk van sponsorgelden.

39% (N=38) heeft geen gebruik gemaakt 
van een overheidsregeling. De 
belangrijkste redenen waren: Men kwam 
niet in aanmerking (63%), men had het niet 
nodig (38%) of men vond het te 
ingewikkeld om aan te vragen. 23 
personen (56%) heeft van één of meerdere 
regelingen gebruik gemaakt. 
Andere regelingen die men noemt
zijn o.a.: kwijtschelding van de huur of een 
éénmalige tegemoetkoming.



15 Sportservice Flevoland:

Hoe men Sportservice Flevoland ziet is zeer divers. Men 
ziet SF vooral als een ondersteuner en adviseur. SF
is een promotor van de sport en zou daarin bij onder 
andere marketing kunnen ondersteunen. 
De meeste respondenten zijn bekend met de drie 
kosteloze ondersteuning programma's die SF kan bieden. 
22% (9 personen) kent geen van de genoemde
ondersteuningsmogelijkheden. 

Welke ondersteuning vanuit SF zijn bekend?

66

39

27

22

Verduurzaming

Vitaliteitscan 

Talentontwikkeling  

Ken er geen   

100806040200

% - meervoudig


