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ACHTERGROND - Steekproef

STEEKPROEFGROOTTE:

METING:

TOTAAL (N=231)
KNVB (n=47)
Noc*nsf panel (n=184)

Kwartaalmeting ten behoeve van de Sportzomer
2016.

VELDWERK:

23 Mei – 6 Juni.
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Samenvatting
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2/3e van de sportclubs liggen stil in de zomermaanden
Toch worden er nog wel activiteiten georganiseerd, voornamelijk non-sport gerelateerd.
Barbecues, kampen en toernooien worden het meest genoemd. Dit is voornamelijk voor
de jeugd.
Vinden er in de zomermaanden niet of nauwelijks
sportactiviteiten plaats, i.v.m. het stil liggen van
de competitie?

Ja

66%

Organiseert uw club/organisatie buiten het reguliere
seizoen alternatieve activiteiten voor leden?

Ja, overige activiteiten (zoals kampen, feesten, barbecues,
kijken sportevenementen, etc.)

52%

Nee
Nee

40%

34%
Ja, actieve sport-/beweegactiviteiten

Georganiseerde activiteiten:

24%

doelgroep activiteiten:

Jeugdleden

71%

Senioren leden

67%

Ouders en overige betrokkenen
sportclub/organisatie

47%

Potentiële nieuwe leden

35%

Alle mogelijke omwonende
sportclubs/organisaties in wijk/buurt/gemeente
Anders, namelijk:
Speciale doelgroepen (bv. gehandicapten,
senioren, vluchtelingen)

24%
17%
13%
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Er worden geen activiteiten georganiseerd door
praktische belemmeringen

De meesten zouden dan ook niet in de toekomst zomeractiviteiten willen organiseren.
Hier zijn voornamelijk niet voldoende vrijwilligers voor.
Zou je in de toekomst wel
activiteiten willen organiseren in de
zomermaanden?

Waarom worden er geen activiteiten
georganiseerd in de zomermaanden ?

Er zijn te veel praktische belemmeringen (bijv. geen accommodatie…

42%

Er zijn geen leden en/of ze willen andere dingen doen in de zomer

34%

We doen nooit wat tijdens de zomermaanden

27%

Anders, namelijk:
Weet ik niet

Nee

74%

Ja

26%

23%
2%

Welke belemmeringen zijn er om activiteiten
tijdens de sportzomer te organiseren?

61%

Niet voldoende vrijwilligers

33%
30%

Anders, namelijk:
Geen beschikbaarheid van eigen accommodatie
Geen
Geen eigen financiële middelen
Geen samenwerking met andere sportclubs/organisaties

Geen gebruik van openbare ruimte (braakliggend terrein, park/bos,…
Geen subsidie
Geen samenwerking met ander typen organisaties/sectoren
Er zijn geen topsportevenement voor mijn sport tijdens de zomerperiode
Omdat Nederland zich niet heeft gekwalificeerd voor het EK Voetbal

13%
11%
9%
9%
8%
7%
3%
3%
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De meeste clubs haken niet aan bij een zomerevenement
De clubs die wel aanhaken bij een evenement, doen dit het meest aan het EK Voetbal en de
Olympische Spelen. Het organiseren van zomeractiviteiten zorgt voor meer binding met
leden.
Haakt uw club/organisatie met de activiteiten nog specifiek aan op een van de
evenementen tijdens de zomer?

65%

Nee

17%

EK Voetbal Frankrijk

10%

Olympische Spelen Rio de Janeiro

9%

Anders, namelijk:

5%

Tour de France
EK Atletiek Amsterdam

3%

100e Nijmeegse Vierdaagse

1%

Paralympische Spelen Rio de Janeiro

1%

Welke ambities of plannen heeft uw club/organisatie met betrekking tot zomeractiviteiten
in de toekomst?

57%

Meer binding van leden met de club/organisatie

46%
42%

Nieuwe leden

Extra inkomsten

30%
29%

Leveren maatschappelijke bijdrage
Verbreding van aanbod

24%
19%

Binding met omwonenden wijk/buurt
Niets

13%
10%

Nieuwe sponsoren

Betere relatie met gemeente
Anders, namelijk:

1%
6

De meeste sportclubs hebben in het verleden niet
meegedaan aan de nationale sportweek, geen urgentie
Toch hebben de meesten wel voornemens om dit te doen, om nieuwe leden te werven.
De meeste sportclubs hebben in het
verleden niet meegedaan aan de
nationale sportweek

Nee

Ja

Toch hebben de meesten wel voornemens
om dit te doen

77%

Ja
Nee

23%

Om nieuwe leden te werven

86%

Om bekender te worden

58%

Gewoon leuk, extra activiteit
voor leden

44%

Mijn gemeente stimuleert mij
actief om mee te doen

Anders, namelijk:

25%
11%
3%

32%

Men doet niet mee aan de nationale
sportweek:

Men doet mee aan de nationale
sportweek :

Om meer vrijwilligers te werven

68%

Anders, namelijk:

53%

Omdat er voor onze
sportclub/organisatie geen urgentie
is mee te doen

35%

Omdat mijn club in de
zomermaanden dicht is en ik geen
tijd heb om een activiteit voor te…

24%

Omdat mijn gemeente hier niets mee
doet

12%

Omdat de sportweek in mijn
gemeente nog in april 2016 plaats
vond

12%
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conclusies
Een groot deel van de sportclubs/organisaties liggen stil tijdens de zomermaanden, toch worden er nog wel
activiteiten georganiseerd, zoals kampen, barbecues en toernooien. Dit is voornamelijk bedoeld voor de jeugd.
Wanneer er geen activiteiten worden georganiseerd, dan is dit voornamelijk door praktische belemmeringen. Men
vindt ook dat er al voldoende aanbod is en dat een rustperiode noodzakelijk is.
Deze rustperiode zie je ook terug in dat meer dan de helft van de sportclubs/organisaties niet aanhaken bij een
evenement in de zomer, maar wanneer ze dit wel doen, dan is dit meestal het EK voetbal en de Olympische spelen.
Het organiseren van zomeractiviteiten zorgt voor meer binding met huidige leden en toestroom van nieuwe leden.
Het overgrote deel van de sportclubs/organisaties heeft ook nog niet meegedaan aan de Nationale Sportweek, maar
2/3 heeft wel voornemens om deel te nemen aan de Nationale Sportweek 2016. Dit is namelijk een goede manier om
nieuwe leden te werven en de bekendheid te vergroten. Wanneer er niet meegedaan wordt aan de Nationale
Sportweek, is dit omdat er vaak geen urgentie is om mee te doen.
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