
SPORT & KRIMP
WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN KRIMP VOOR

SPORTVERENIGINGEN?

WIST JE
DAT?

Zeeuws sportakkoord zet in
op duurzame
sportinfrastructuur!
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OPLOSSINGEN VOOR VERENIGINGEN. 
Heeft de plaatseli jke voetbalvereniging meer B-elftallen dan F-elftallen? Wordt de
competitieregio steeds groter omdat er minder jeugdteams zijn? Zijn er veel oudere
leden die eigenli jk niet meer sporten en bewegen? Een krimpende bevolking heeft
grote maatschappeli jke gevolgen. Jongeren trekken naar de grote stad, gezinnen
verhuizen naar meer aantrekkeli jke woongebieden met meer voorzieningen en de
bevolking vergrijst .  De gevolgen voor sportverenigingen in een krimpgebied zi jn
aanzienli jk.  Dit artikel geeft sportclubs tips en instrumenten om goed om te gaan met
bevolkingskrimp.
 
Zijn er oplossingen voor de gevolgen van krimp voor sportverenigingen (minder leden,
minder vri jwil l igers,  minder f inanciële middelen)? Die zi jn er,  als een vereniging bereid
is om te veranderen en zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Vier
oplossingsrichtingen zijn:
 

Open sportclubgedachte.
 
Good practice = bijv.  Sportdorp. Het concept van een sportdorp is een succesvol
voorbeeld van hoe men de leefbaarheid versterkt en/of behoudt en mensen in
beweging kri jgt.  Door samen te werken in open sportclubs/sportdorpen en een breed
pallet aan beweegactiviteiten aan te bieden voor de inwoners,  komen meer mensen in
beweging, worden de verenigingen versterkt en wordt bijgedragen aan het sociale
aspect van ontmoeting.
 
2. Het sportaanbod vernieuwen. Bijvoorbeeld door aanpassing van
lidmaatschapsmogeli jkheden en door meerdere sporten aan te bieden, waardoor de
vereniging aantrekkeli jker wordt voor andere doelgroepen.
 
3. De samenwerking zoeken met andere sportverenigingen of andere sportaanbieders.
Denk ook aan samenwerking met maatschappeli jke organisaties.
 
4. Fuseren met andere sportverenigingen.
 
Hierdoor ontstaat meer slagkracht en zi jn er minder bestuurders en vri jwil l igers nodig.
De bezetting van de organisaties kan verbeterd worden.Bij  diverse sportbonden,
Provinciale Sportorganisaties en gemeenteli jke sportbedrijven is kennis en ervaring
aanwezig over fusies van sportverenigingen.
Instrumenten
 
Voor Provincie Zeeland gaat SportZeeland regionaal bijeenkomsten organiseren met
het thema Besturen met een visie,  zodat we ook in de toekomst kunnen bli jven
sporten en bewegen.
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1 .100 Zeeuwse
sportverenigingen zijn
aangesloten bij
NOC*NSF. 
In 2008 waren dit 1 .250
sportverenigingen.
Daling van 12%.
Ca. 1 . 100 anders-
georganiseerde
initiatieven. Denk
hierbij  aan
wandelgroepen, GALM,
MBvO.
Toename andere sport-
en bewegingsvormen
(bootcamp, survivalruns,
etc.)
693
sportaccommodaties in
Zeeland.


