Kwartaalmeting
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ACHTERGROND - Steekproef

STEEKPROEFGROOTTE:

TOTAAL (N=94)

METING:
Kwartaalmeting ten behoeve van wijziging in de
wet voor contracten van spelers, sporters en
werknemers.

VELDWERK:

3 November – 19 November.
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Voornemens nieuwe wetgeving
Bijna driekwart van de clubs/verenigingen is niet van plan trainers en/of medewerkers een
vaste aanstelling te geven als gevolg van de nieuwe wetgeving.

“We hebben de mensen nodig”

Ja, want:

“Vastigheid geeft stabiliteit in de vereniging”

12%

“Wanneer ze voldoen.”

Misschien,
want:

2%

73%

Nee, want:

Weet niet

14%

“Het risico om 'vast' te zitten aan iemand is veel
te groot. Werknemers en werkgevers zouden
dezelfde rechten moeten hebben”
“Wij proberen zoveel mogelijk
vrijwilligersvergoedingen te werken”

Bent u voornemens om als gevolg van de nieuwe wetgeving uw trainers en/of medewerkers een vaste aanstelling te geven?
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Voorkeur arbeidsovereenkomst van trainers
Vorm van overeenkomst met meeste voorkeur is ZZP.

Na 24 maanden een
vaste aanstelling

De nieuwe wetgeving *

Een onbeperkt aantal
arbeidsovereenkomste
n voor bepaalde tijd

Anders, namelijk: (zzp,
detachering, etc.)

4%

8%

25%

63%

Wat heeft uw voorkeur als het gaat om arbeidsovereenkomsten van trainers bij uw sportorganisatie?
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Aanpassen verenigings- en financieel beleid
Meer dan de helft is niet van plan om op basis van de nieuwe wetgeving zijn/haar
verenigingsbeleid en financieel beleid aan te passen.

Ja, want

Misschien,
want

“Huis v.d. Sport niet meer ingeschakeld met
ingang van medio 2015”

4%

8%

“Onze vereniging met te hoge personeelskosten
te maken heeft.”

55%

Nee, want

“Zie geen aanleiding”
“Het gaat bij ons nergens over (qua volume)”

Weet niet

33%

Bent u voornemens door gevolg van de nieuwe wetgeving uw verenigingsbeleid en financieel beleid aan te passen?
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Aanpassen personeelsbeleid
Drie op de vijf is niet van plan zijn/haar personeelsbeleid aan te passen op basis van de
nieuwe wetgeving.

Ja, want

6%

Misschien,
want

6%

“Training opdelen over meerdere vrijwillige
trainers.”

“Aanpassen van contracten.”

63%

Nee, want

“Personeelsbeleid voldoet aan de wetgeving”
“Blijft ongeveer gelijk. Liever niemand in dienst.”

Weet niet

25%

Bent u voornemens als gevolg van de nieuwe wetgeving om uw personeelsbeleid aan te passen en heeft dit gevolgen voor uw begroting?

6

Spelers/sporters met een salaris
5% heeft 1 of meer spelers/sporters die een salaris ontvangen.

95%

Geen

1

1 tot 3

Meer dan 3

1%

n

%

Overeenkomst voor
onbepaalde tijd

2

40%

Overeenkomst voor
bepaalde tijd

1

20%

Anders, namelijk: (ZZP,
Detachering, etc.)

3

60%

Geen overeenkomst

1

20%

0%

4%

Hoeveel spelers/sporters heeft u die een salaris krijgen?
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Vaste aanstelling spelers/sporters
Meer dan de helft van de clubs/verenigingen is niet van plan spelers/sporters een vaste
aanstelling te geven als gevolg van de nieuwe wetgeving.

Ja, want:

20%

“Die hebben ze al.”

Misschien,
want:

20%

“Lopende contracten moeilijk te wijzigen zijn.”

60%

Nee, want:

“We doen niet aan vaste aanstellingen.”
“Nu kunnen beide partijen het jaar contract
wederzijds opzeggen.”

Weet niet

0%

Bent u voornemens om als gevolg van de nieuwe wetgeving uw spelers/sporters een vaste aanstelling te geven?

Indicatief: te lage n
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Voorkeur arbeidsovereenkomsten spelers/sporters

Na 24 maanden een vaste aanstelling

De nieuwe wetgeving *

0%

20%

Een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd

40%

Anders, namelijk: (zzp, detachering, etc.)

40%

Wat heeft uw voorkeur als het gaat om arbeidsovereenkomsten van spelers/sporters bij uw sportorganisatie?

Indicatief: te lage n
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Samenwerking met andere sportaanbieders
Vier van de vijf clubs/verenigingen geeft aan overleg te hebben en daarbij ervaringen uit te
wisselen met andere sportaanbieders.

We hebben af en toe overleg en wisselen ervaringen uit (voorzitters en
soms andere leden van het bestuur)

83%

We hebben echte samenwerkingsverbanden met andere
sportclubs/organisaties op het gebied van training geven, competitie en
arbitrage
We hebben echte samenwerkingsverbanden met andere
sportclubs/organisaties op het gebied van gezamenlijke inkoop,
gezamenlijke admini

23%
10%

We delen een multifunctionele accommodatie met andere
sportclubs/organisaties
We hebben een gezamenlijk bestuur met een andere
sportclub/organisatie
We zijn gefuseerd met een andere sportclubs/organisaties

Doorstroom naar andere verenigingen als leden afhaken

Overig, namelijk:

38%
5%
2%
12%
17%

Op welke manier heeft uw club/organisatie het afgelopen jaar (seizoen) samengewerkt met andere sportaanbieders?
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Positieve en negatieve aspecten van samenwerking
Positief: Kennis en mogelijkheden
Negatief: Tijd
Positief

Negatief

Welke positieve en negatieve aspecten levert een samenwerking op voor als club/organisatie?
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Hulp ontvangen voor samenwerkingen
Ruim drie van de vijf clubs/verenigingen zou (misschien) hulp willen ontvangen voor
eventuele samenwerkingen met andere clubs/organisaties.

Ja

Nee

Misschien

22%

36%

41%

Zou u als club/organisatie hulp willen ontvangen vanuit de sportbond voor eventuele samenwerkingen met andere club/organisaties?
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Bekendheid campagne en nalatenschappen
Bijna één op de vijf is bekend met de campagne “sport, daar geef je om.”

Bent u bekend met de fiscale voordelen van
schenken en nalaten aan een sportvereniging?

Kent u de campagne 'Sport, Daar Geef Je Om'?

16%

Ja

Ja

84%

Nee

Nee

43%

57%

Heeft uw vereniging een strategie voor het werven
van giften en nalatenschappen?

Ja

Nee

5%

95%
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Giften of nalatenschappen
Iets meer dan één op de tien clubs/verenigingen heeft in de afgelopen 12 maanden giften of
nalatenschappen gehad.

Gemiddeld:

Ja, het ging om
ongeveer: (bedrag in
euro's)

€ 1586,36
14%

86%

Nee

Variabele 1
Heeft uw vereniging de afgelopen 12 maanden giften of nalatenschappen ontvangen?
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